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APRESENTAÇÃO 

 

 

 

Os Cadernos CEDEC têm como objetivo a divulgação dos resultados das pesquisas e reflexões 

desenvolvidas na instituição. 

Esta edição especial, realizada pelo CEDEC em parceria com a PUC-SP, visa apresentar o 

conteúdo de dois eventos promovidos no âmbito de projeto temático intitulado “Gestão Pública 

Estratégica de Governos Subnacionais frente aos Processos de Inserção Internacional e 

Integração Latino-Americana”, desenvolvido conjuntamente pelas duas Instituições, com apoio 

financeiro da FAPESP.  

Os textos aqui reunidos foram divididos em três partes, seguindo a estrutura desses eventos. As 

partes 1 e 2 apresentam as exposições feitas no Seminário Internacional “Entre o Local e o 

Global: Governos Subnacionais e Sociedade Civil na Integração Regional”, realizado em 18 de 

março de 2002, na PUC-SP. A parte 3 expõe as intervenções realizadas em Workshop fechado, 

promovido com o intuito de explorar as principais questões em pauta sobre o tema e que con-

tou com a presença de parte dos expositores do seminário e também de pesquisadores, profes-

sores e quadros técnicos e gerenciais de organizações públicas, privadas e não governamentais.  
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RESUMO 

 

 

 

A construção de um espaço público efetivamente democrático torna-se condição indispensável 

para o sucesso do Mercosul. A criação de uma consciência do valor da integração, a 

conjugação de esforços entre governos nacionais, subnacionais e sociedade civil dos Estados-

membros, a aliança estratégica entre grupos organizados e setores governamentais, a 

valorização dos processos democráticos, entre outros elementos, são fatores decisivos para o 

desenvolvimento de ações programadas visando o fortalecimento desse bloco.  

Com a realização do Seminário Internacional: “Entre o Local e o Global: Governos 

Subnacionais e Sociedade Civil na Integração Regional”, cujos resultados são agora 

publicados, o Centro de Estudos de Cultura Contemporânea (CEDEC) e a Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP) – esta por intermédio do Núcleo de Estudos 

Latino-Americanos do Programa de Pós Graduação em Ciências Sociais e do Curso de 

Relações Internacionais – abrem mais um espaço para discussão e reflexão envolvendo a 

democracia, a publicização e as políticas públicas como componentes constitutivos da 

integração e incorporando a visão e atuação do empresariado, dos trabalhadores e dos governos 

nacional e subnacionais nesse processo, com seus limites e potencialidades. 
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PARTE 1 – SOCIEDADE CIVIL E INTEGRAÇÃO REGIONAL 
 
 
 
Coordenador: Luiz Eduardo Wanderley (PUC-SP) 
Expositores:  Antônio Carlos Prado (Grupo Brasil, Argentina) 

Roberto Teixeira da Costa (Banco Sul América e GACINT/USP) 
Luiz Eduardo Wanderley (PUC-SP) 

 
 

INTRODUÇÃO 

Este Seminário se inscreve no contexto de um projeto temático que está se completando, no 

qual participaram pesquisadores da PUC-SP, principalmente da área das ciências sociais, da 

FUNDAP e do CEDEC. A pesquisa pretende analisar os governos subnacionais em suas 

relações com a integração regional, tendo por foco o Mercosul. Cada instituição se 

responsabilizou por uma parte e, no caso da PUC-SP, coube estudar a sociedade civil, tema 

desta primeira sessão. 

Uma primeira constatação diz respeito à afirmação da existência de dois tipos de integração 

regional, no tempo. Uma onda inicial, prevalecente até os anos 90, na qual a integração 

regional tinha por finalidade principalmente o fortalecimento dos países membros, na 

perspectiva de assegurar condições próprias para um comércio mais efetivo. E uma segunda 

onda, a partir dos anos 90, na qual o elemento principal era dado por um fator externo, ou seja, 

os Estados buscavam se integrar objetivando garantir mais segurança e poder de negociação 

em relação aos outros blocos e países. Nesse contexto, o Mercosul se insere na lógica da 

primeira onda e está condicionado agora pela segunda, com o aparecimento da ALCA. 

Estamos vivenciando esse período de transição. 

O tema da sociedade civil é bastante complexo e pretendo destacar aqui apenas três aspectos 

importantes. O primeiro é o de salientar na sociedade civil os grupos organizados de cada 

sociedade nacional (movimentos, partidos, organizações, conselhos, redes etc.), o que não 

esgota toda a sua dinâmica. 

O segundo: a sociedade civil é, concomitantemente, um espaço de negociação, de diálogo na 

busca de consensos, mas é também um espaço de conflito, de dissensos. Nela, os diversos 
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segmentos sociais atuam, gerando convergências e divergências, e perseguem a conquista da 

hegemonia. 

O terceiro aspecto é o de enfatizar que a sociedade civil se articula organicamente com a 

sociedade política. Na concepção de Estado ampliado, nos termos gramscianos, o Estado 

compreende a sociedade política e a sociedade civil, dominação mais hegemonia. E as duas se 

integram com a infra-estrutura econômica, num bloco histórico. 

Tratando do eixo estruturante da pesquisa, qual seja, o da “gestão pública estratégica”, um 

ponto fundamental gira em torno do processo de publicização, de revisitar o conceito de 

público. Historicamente, o setor estatal incorporou o significado de público e, 

progressivamente, o foi perdendo, na medida em que o setor privado o subordinou. Deu-se um 

processo que os estudiosos salientam de “privatização do público e publicização do privado”. 

Sem poder desenvolver, nos limites desta introdução, toda a amplitude desta temática, quero 

salientar alguns elementos centrais na compreensão de público: visibilidade e transparência, 

controle social, democratização, universalidade, cultura cívica, cidadania, instituição de 

sujeitos políticos. Se na realidade, as maiorias da população brasileira não têm cidadania plena, 

o espaço público é um espaço em construção que enfrenta enormes adversidades. Se tem 

havido pequenos avanços na implementação efetiva da democracia político-institucional, na 

América Latina em geral e no Brasil em particular, ressalvando-se o fato de que, no discurso 

dominante, a idéia de democracia adquiriu grande notoriedade, e na prática ela ainda é muito 

frágil, saliente-se que pouquíssimos passos foram dados na conquista da democracia 

econômica e social. 

No quadro de intensas desigualdades sociais, de desemprego estrutural, de crescimento da 

exclusão social ou inclusão anômala, que são indicadores perversos da situação vigente no 

continente latino-americano, estabelecemos duas hipóteses para nortear a parte sob a 

responsabilidade da PUC-SP na pesquisa. A primeira delas: se os quatro Estados membros do 

Mercosul, e outros que possam vir a aderir ao Bloco, consolidarem processos de 

democratização e de cidadania, a integração regional pretendida será potencializada. Se os 

Estados membros forem mais ou menos democráticos na sua dinâmica societária, a dinâmica 

do Bloco será afetada diretamente em seu funcionamento, nessa direção. 
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A segunda hipótese, derivada da primeira, se o Mercosul estabelecer instâncias democráticas e 

públicas de decisão e de execução de seus programas, e exigir que os Estados membros o 

façam, cada um deles tenderá a compatibilizar no plano interno esses objetivos. 

Dados os limites concretos da investigação realizada, foram selecionados dois atores 

expressivos: o empresariado e os trabalhadores. Esta Mesa ficou restrita a dois representantes 

do empresariado: Roberto Teixeira da Costa, atuante em diversas entidades da sociedade civil 

organizada, e Antônio Carlos Prado, ligado ao Grupo Brasil. Ao final de suas exposições, algo 

será apresentado, por mim, sobre a participação dos trabalhadores. 

Vale uma referência breve a outros atores que vêm dinamizando e animando a possibilidade de 

constituição de uma sociedade civil regional. No setor das universidades, pelo menos três 

blocos independentes vêm atuando e estabelecendo parcerias interinstitucionais. Diversas 

associações profissionais articuladas no âmbito latino-americano passaram a colocar em suas 

agendas temas referentes ao Mercosul, principalmente em eventos específicos. Encontros de 

partidos políticos também têm debatido as perspectivas do Bloco. Organizações não-

governamentais de diversas naturezas também colocam em suas preocupações analisar os 

rumos da integração regional. No campo cultural, distintas iniciativas têm sido implementadas. 

Em resumo, mesmo a sociedade civil organizada se mostra limitada frente aos enormes 

desafios postos pelo Mercosul, e frente à atuação dos governos subnacionais. A direção do 

processo integrador tem se centrado nas ações governamentais, mas as pressões de setores 

sociais interessados mostram que há condições para uma atuação mais efetiva dela. 

 

 

 

Luiz Eduardo W. Wanderley 
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1. GRUPO BRASIL ARGENTINA, MODELO DE PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE 

CIVIL NA INTEGRAÇÃO REGIONAL - Antônio Carlos Prado 

1.1. Mercosul em números: importância da economia regional 

Antes de falarmos sobre o Grupo Brasil, vamos dar uma noção do que é o Mercosul em termos 

de números e da sua importância na economia regional porque, a partir dos anos 90, 

começamos a notar que essa dinâmica passa a estar mais presente na vida dos dois países. 

Quadro 1 

BALANÇA COMERCIAL ARGENTINA-BRASIL 

(US$ bilhões) 

ANO IMPORTAÇÕES EXPORTAÇÕES SALDO 

1993 3.659 2.717 -0,942 
1994 4.136 3.662 -0,474 
1995 4.041 5.591 +1,550 
1996 5.170 6.784 +1,614 
1997 6.767 8.032 +1,265 
1998 6.748 8.034 +1,286 
1999 5.364 5.812 +0,448 
2000 6.233 6.843 +0,610 

Jan-Ago/2000 4.040 4.474 +0,434 
Jan-Ago/2001 3.748 4.449 +0,701 

 

Onde aparece saldo negativo é saldo negativo da Argentina. Em 93, a Argentina tinha um 

déficit comercial com o Brasil de US$942 milhões. À medida que os anos vão evoluindo, vai 

aumentando o saldo comercial da Argentina com o Brasil, decorrência imediata do dinamismo 

do relacionamento regional. Vamos dar alguns indicadores dos anos 90, 98 e 2000, as 

exportações e importações globais do bloco e como esse bloco se organiza intra-regionalmente.  

Vocês podem ver que, apesar de tudo, o Mercosul ainda não é o exemplo maior de integração 

econômica porque as relações entre os parceiros intra-regionais ainda representam uma 

participação pequena se comparada ao tamanho global de seu comércio exterior.  
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Quadro 2 

INVESTIMENTO EXTERNO DIRETO POR SETORES 

SETOR % 

Automóveis e autopartes 36% 
Comércio e construção 12% 
Produtos químicos e farmacêuticos 11% 
Indústria metalúrgica 9% 
Comestíveis bebidas e tabaco 9% 
Produtos eletrônicos 6% 
Telecomunicações 5% 
Gás natural e petróleo 5% 
Mineração 4% 
Energia elétrica 3% 

 

No quadro 2, que apresenta a dinâmica dos grupos econômicos dentro da integração regional, 

verificamos que um dos setores mais dinâmicos – e daí a sua característica regional – é o setor 

de automóveis e autopeças, com 36% do valor total dos investimentos; comércio e construção 

vêm em seqüência, seguidos por produtos químicos e farmacêuticos, indústria metalúrgica e 

daí por diante, até chegarmos ao último, energia elétrica, que promete ser um dos mais 

dinâmicos nos próximos anos.  

É em termos de intercâmbio comercial que podemos avaliar a real importância do bloco. Em 

1990, as exportações intra-Mercosul eram de US$4 bilhões e 127 milhões; 8 anos depois, eram 

de US$20 bilhões e 361 milhões. Os números falam por si. As exportações para o resto do 

mundo, que eram de US$42 bilhões em 90, passaram a US$60 bilhões em 98, e no primeiro 

semestre de 2000 já haviam passado, num pro rata
1, mais US$2 bilhões, totalizando US$32 

bilhões. As importações do resto do mundo também cresceram, porque o comércio tem essa 

característica dinâmica: quanto mais aumentam as exportações, mais aumentam as 

importações. Quando não é o contrário; num primeiro momento, importa-se mais e exporta-se 

menos e, mais na frente, vai-se buscar compensar o prejuízo.  

 

 

                                            
1 Neste caso, o critério de pró rateio utilizado correspondeu a meio ano. 
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Quadro 3 

INTERCÂMBIO COMERCIAL GLOBAL, INTRA-REGIONAL E INTRA-

MERCOSUL E INVESTIMENTO EXTERNO DIRETO 

INDICADOR (US$ milhões) 1990 1998 2000 

Exportação Global 46.433 81.338 84.604 
Importação Global 29.302 98.896 89.716 
Exportação Intra-regional 7.418 28.622 27.183 
Importação Intra-regional 6.265 26.069 23.961 
Exportação Intra-Mercosul 4.127 20.361 17.711 
Investimento Externo Direto 2.901 33.835 35.275 

 

 
 
1.2. Grupo Brasil, um modelo de participação da sociedade civil na integração 

regional 

 

Essas estatísticas foram dadas para explicar por que o Grupo Brasil nasceu e por que pouca 

gente, no Brasil, sabe que o Grupo Brasil existe. O Grupo Brasil nasceu em 1994, para defesa 

dos interesses da integração regional das empresas brasileiras. Acreditem se quiserem, tudo 

começou com seis pessoas sentadas num café, em Buenos Aires, conversando sobre a 

necessidade de mudança na dinâmica do Mercosul. O empresariado descobrira sérias falhas no 

relacionamento bilateral Brasil-Argentina. No seu entender, o governo federal atendia mais às 

políticas de Estado e menos aos interesses dos membros efetivos da sociedade civil, neste caso, 

o setor empresarial brasileiro.  

Devido à estabilidade política que demonstrava em 1994, a Argentina tornou-se a alternativa 

natural para a primeira experiência de uma empresa brasileira no mercado externo. O que é 

muito importante mencionar é que o Grupo Brasil surge como entidade que congrega empresas 

brasileiras com o propósito de solucionar problemas comuns e de ampliar os canais de 

comunicação entre os diversos atores, difundindo os ideais da integração. Quando o grupo 

começou, nada mais buscava senão a integração efetiva dos setores empresariais brasileiros 

dentro da Argentina e acabou, mais adiante, por transformar-se em canal de comunicação 

privilegiado das empresas argentinas que mantêm relações com o Brasil.  
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O Grupo Brasil, por ser uma experiência pioneira, não tinha a receita do bolo, como fazer bem 

desde o princípio. Erramos muito, no primeiro momento, mas creio que conseguimos criar um 

modelo quase que ideal para representar os interesses de empresas brasileiras no exterior. Os 

canais de comunicação entre empresas num terceiro país tradicionalmente estabelecidos eram 

as Câmaras de Comércio que, pela sua própria natureza, tinham quase uma organização 

binacional, olhavam os interesses dos dois lados. Por exemplo, a Câmara Brasileira de 

Comércio, na Argentina, acabava tendo mais sócios argentinos do que brasileiros. Isso também 

acontece nas várias Câmaras de Comércio do Brasil, nas quais as empresas membros são 

empresas brasileiras e não norte-americanas ou inglesas.  

Não era esse o modelo que estávamos buscando. Os interesses do Grupo Brasil são unilaterais, 

isso precisa ser deixado muito claro. O Grupo tem o objetivo de defender os interesses das 

empresas brasileiras onde estiverem no exterior. O investimento das sócias do Grupo no 

Mercosul fez com que a defesa de seus interesses correspondesse à defesa do processo de 

integração como um todo. Isso pode ser alvo de muita discussão, porque já chegaram a acusar 

o Grupo Brasil de ser um grupo de lobby. Muito bem, aceitamos isso, desde que lobby seja 

interpretado no bom sentido; existimos para isso. Hoje, o Grupo Brasil, na Argentina, é 

reconhecido pelo governo federal e pelos governos provinciais argentinos como canal de 

comunicação do setor empresarial privado brasileiro na Argentina.  

A partir desse momento, o Grupo Brasil transforma-se em referência para seus dois 

protagonistas principais do Mercosul, Argentina e Brasil, nos assuntos relacionados a esse 

bloco. Ele se compõe de 180 empresas associadas. Esse número é variável porque 

possivelmente, dessas 180, 25 ou 27 são grandes empresas brasileiras na Argentina e as outras 

são todas pequenas e médias empresas. Este é um elemento fundamental: a pequena e média 

empresa só consegue ser ouvida quando faz parte de uma organização que é forte, e o Grupo 

Brasil tem sido um excelente canal de defesa dos interesses das pequenas e médias empresas na 

Argentina.  

O investimento total – e este valor inclui o último grande negócio entre a Petrobrás e a Repsol 

IPF – chega a US$8 bilhões. As estatísticas brasileiras não levam esse número em consideração 

porque nele já está incluída uma série de re-investimentos na Argentina e outros investimentos 

que foram feitos em moeda nacional e convertidos em peso. Essas informações também não 

aparecem nas estatísticas brasileiras e nas do Banco Central; são dados aproximados, coligidos 

não somente junto aos membros do Grupo Brasil, mas também junto a outras empresas 
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brasileiras que por “n” razões não se associaram ao grupo. Este é o ponto positivo: essas 

empresas geraram 12.000 empregos diretos na Argentina, nesse período. Doze mil empregos 

diretos podem significar trinta e seis mil empregos no total, porque os empregos indiretos 

criados em decorrência desse investimento não somente garantiram empregos já existentes na 

Argentina, mas também criaram novos.  

1.3. De que forma atua o Grupo Brasil no exterior?  

Tivemos que buscar uma combinação de modalidades de atuação envolvendo a realização de 

eventos com a presença de autoridades. Grande número de nossos convidados para os eventos 

são personalidades argentinas, porque integração tem que ser dos dois lados. Trouxemos 

ministro de Estado, participamos ativamente na última campanha presidencial. Todos os 

candidatos da República na Argentina participaram de nossos eventos, apresentados em cafés 

da manhã de trabalho. Participamos de missões comerciais promovidas pelo governo brasileiro 

nas Províncias argentinas. Saímos daquela inércia de atuarmos, exclusivamente, em Buenos 

Aires e na Grande Buenos Aires. Fizemos várias missões ao Noroeste argentino, que está se 

integrando agora ao Brasil, com vôos diretos entre Salta-Tucumán e São Paulo; participamos, 

inclusive, desse vôo inaugural. 

Em Córdoba, que é a grande capital automotiva fora da Província de Buenos Aires, fizemos 

grandes eventos com o intuito de trazer a realidade do Grupo Brasil para as empresas da região. 

Vejam como o processo de integração é dinâmico: a Arcor, a maior empresa do mundo 

fabricante de balas, bombons e caramelos, mantém sua matriz em Córdoba, possui duas 

fábricas em funcionamento no Brasil, e caminha para a implantação de uma terceira.  

O objetivo era também fazer com que os governos provinciais tomassem conhecimento da 

nossa existência, do nosso interesse pelo processo de integração regional. Temos tido uma 

receptividade muito grande. Às vezes, somos solicitados a fazer mais coisas do que na 

realidade podemos. Não podemos esquecer que somos empresários e que quem paga nosso 

salário não é o Grupo Brasil, mas a empresa que nos emprega. Então temos que dedicar um 

tempo também à empresa.  

O Grupo Brasil está se transformando em modelo de referência também para outros países, 

como Peru, Estados Unidos e Paraguai. O grupo do Peru foi o primeiro a se constituir. 

Obviamente, é ainda muito pequeno, dado o reduzido número de empresas brasileiras 
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instaladas naquele país. O Grupo do Paraguai foi o segundo a ser instituído; estive presente 

nesse ato, e ele se chama Foro Brasil. E agora, o embaixador Rubens Barbosa está constituindo 

o Grupo Brasil nos Estados Unidos. Em todos esses casos, fomos consultados sobre a nossa 

experiência na Argentina com o intuito de contribuir para o desenvolvimento de um modelo 

ideal. Sempre disse ao embaixador Castro Neves, no Paraguai e ao embaixador Rubens 

Barbosa, nos Estados Unidos, que cada país tem a sua realidade. Isso significa que a forma de 

inserção do grupo dentro da sociedade de cada país tem que respeitar a cultura local. Um dos 

erros cometidos, no início do Grupo Brasil, foi tentar “abrasileirar” a integração. “Quebramos a 

cara”; voltamos atrás e descobrimos o caminho que hoje existe.  

Quanto ao caso da parceria com o BNDES, essa iniciativa ocorreu depois dos últimos eventos 

econômicos na Argentina. Acredito que todos devem ter lido, na imprensa, matérias relatando 

o interesse do governo federal do Brasil em dar um apoio maior às empresas brasileiras que já 

investiram naquele país, através de projeto de nossa iniciativa. Há dois anos, constituímos um 

grupo de trabalho, que trabalhou durante sete meses para o BNDES. Empacamos em uma 

bobagem jurídica envolvendo dispositivos estatutários do Banco relativos a investimentos no 

exterior. Daí a importância da parceria do setor público com o setor privado: quando o 

empecilho não pode ser superado, basta uma crise política que ele desaparece. O BNDES vai 

apoiar as empresas brasileiras na Argentina.  

1.4. Considerações finais 

Nossa experiência comprova que as empresas que atuam no mercado externo devem estar 

prontas para enfrentar não só os riscos comerciais, mas também os riscos políticos. A nossa 

experiência na Argentina está sendo um grande exemplo e um grande alerta de como se deve 

encarar investimento direto no exterior. Não podemos esquecer que, enquanto brasileiros, 

somos testemunhas de sucessivas crises que o Brasil veio sofrendo no decorrer do século XX. 

Temos que olhar para trás para nos projetar no futuro e aprender com as empresas 

internacionais que estão no Brasil desde 1910, e que passaram por todas essas crises e 

continuam sólidas. Temos que também adquirir essa mentalidade, se quisermos nos integrar em 

países que não têm a nossa cultura. Devemos estar preparados não só para os anos bons, mas 

também para os anos ruins; isso é muito importante.  

O Grupo Brasil é apenas um exemplo de como a sociedade civil deve se unir em busca de um 

canal adequado para representar seus interesses. O grupo nasceu em uma conversa de bar na 
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Recoletta, em Buenos Aires, porque descobrimos que havia um vácuo no relacionamento entre 

os dois maiores países membros do Mercosul. Esse vácuo foi coberto pelo Grupo. Com relação 

ao desconhecimento dele no Brasil, a resposta que damos quando somos questionados a esse 

respeito é que o Brasil não é o nosso público. A Argentina, o Peru, os Estados Unidos são o 

nosso público. É importante que tenham conhecimento desse esforço, porque isso foi uma 

associação espontânea que nasceu de uma necessidade e acreditamos que esse seja um modelo 

interessante.  

Essa é, também, a constatação de um estudo feito pela pesquisadora Claudia Cavariani: esse 

tipo de atuação é o que falta à sociedade brasileira. Essa falha decorre das próprias 

características da economia fechada que vigorou no Brasil na década de 80. A tradição era a de 

formar associações civis de defesa de interesses. Isso hoje está acabando. As ONGs estão aí 

para provar que isso está terminando, mas ainda representam movimentos muito incipientes em 

relação ao que deveriam ser. Muitas matrizes brasileiras desconhecem que suas filiais 

argentinas pertencem ao Grupo Brasil. Houve um presidente de uma grande federação 

empresarial que nunca tinha ouvido falar em Grupo Brasil. No entanto, a subsidiária da 

empresa que comanda no Brasil é uma das colaboradoras mais fortes que tem o Grupo Brasil, 

na Argentina.  

Algumas idéias finais. As entidades da sociedade civil devem estar atentas às constantes 

mudanças nos âmbitos político e econômico, o que possibilita o aprimoramento da estratégia 

de defesa dos seus interesses. Uma das preocupações constantes que tivemos dentro do Grupo 

Brasil, na nossa diretoria executiva, foi a de sempre acompanhar tudo aquilo que estava 

acontecendo no cenário argentino para, inclusive, darmos assessoria e apoio aos nossos 

associados. Para acompanhar o contexto político e econômico, convidávamos autoridades 

argentinas para almoçar conosco a portas fechadas e nos dizer exatamente o que estava se 

passando, porque um dos maiores problemas na nossa vida pessoal e profissional resume-se em 

uma única palavra: comunicação. Nossa preocupação maior é manter absolutamente 

atualizadas as informações prestadas aos nossos associados. Muitas vezes são os próprios 

associados que trazem os problemas, e com base nesses dados desenvolvemos um trabalho 

setorial, específico, para atender àquele setor de empresas brasileiras afetado por alguma 

medida. Atualmente, é impossível dissociar a integração regional desse quadro. Somente terá 

êxito no novo cenário internacional aquele que souber interagir dentro desse contexto, 

aproveitando as oportunidades que lhe são oferecidas.  
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Dentro de uma sociedade regional, esse modelo de integração empresarial é muito importante. 

A existência de associações empresariais com o formato do Grupo Brasil é fundamental para 

que o setor produtivo consiga se inserir de forma correta na sociedade onde atua. 

 

2. O EMPRESARIADO BRASILEIRO E O MERCOSUL - Roberto Teixeira da Costa 

2.1. Introdução 

Vamos manter as cortinas fechadas, pois além de ser mais fresco, vocês podem dormir num 

ambiente mais propício, e quem está falando não fica inibido se vir uma pessoa dormindo. Tive 

dois amigos que eram filhos de Clemente Mariani, que teve um papel importante no Brasil; ele 

foi ministro da Fazenda no tempo do Projeto das Américas. Estávamos na Bahia e disse-lhe: 

“Dr. Clemente, uma coisa que me choca muito, por exemplo, na Câmara dos Deputados, 

quando uma pessoa está discursando, é ver as pessoas dormindo”, e ele respondeu: “Roberto, 

existem três possíveis reações a uma pessoa que está falando de um tema aborrecido. A 

primeira é vaiar; não seria apropriado vaiar um deputado ou senador que está falando. A 

segunda é levantar-se ostensivamente; a terceira é dormir. Dormir, das três, é a menos 

agressiva, de modo que você tem que se acostumar com isso.” A partir daí, passei a achar que 

as pessoas dormirem quando eu falo é uma coisa perfeitamente normal e não me aborreço mais 

com isso. Fui vice-presidente do Unibanco durante muito tempo; lá tínhamos reunião de 

Conselho, e dois representantes japoneses dormiam nas reuniões. Mas era um sono que me 

deixava muito intrigado porque, de repente, eles acordavam e falavam exatamente do assunto 

que estava sendo tratado. Nunca descobri qual era o segredo que lhes permitia ficar de olhos 

fechados e, ao mesmo tempo, acordados para os temas. Principalmente quando se falava em 

dividendos, eles tinham uma reação extremamente imediata.  

2.2. Prospectiva, janela para as relações internacionais e o mercado de capitais  

Fui apresentado pelo Prof. Wanderley como empresário ligado à área internacional. Trabalho 

há 45 anos; comecei a trabalhar muito cedo, comecei em 56; fiquei dois anos no Citybank, 

como estagiário, e depois entrei no Itautec, empresa pioneira na área de investimentos. Minha 

vida profissional tem uma grande vertente na área de investimentos e de mercado de capitais. 

Fui o primeiro presidente da Comissão de Valores Mobiliários - CVM, criei o primeiro banco 

de investimentos, criei a primeira empresa de capital de risco no Brasil, a Private Actions, que 
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não estavam presentes na cena brasileira e fizeram parte do meu arsenal de trabalho. Só nos 

últimos dez, doze anos foi que passei a ter uma presença maior na área de relações 

internacionais.  

Assumi a presidência do Conselho de Empresários da América Latina, o CEAL, que existe há 

doze anos. Foi uma iniciativa de argentinos e brasileiros de criar um foro entre empresários 

privados que pudesse discutir temas de interesse comum. Começou como relação de 

empresários brasileiros e argentinos e depois se expandiu. Hoje, o CEAL tem cerca de 350 

empresários privados, organizados em 11 capítulos que cobrem toda a América Latina. Aqui, 

no Brasil, são 90 associados. Fui presidente dessa associação durante 8 anos e presidente 

internacional durante dois anos. Isso deu-me uma janela muito grande para obter 

conhecimentos sobre a situação da América Latina, assim como para estabelecer um leque de 

relações muito fortes na região, o que foi um grande privilégio.  

Em 99, a pedido do governo brasileiro, coordenei uma iniciativa do setor privado chamada 

Foro Mercosul-Europa, que lançou as bases desse acordo comercial entre Mercosul e União 

Européia que está agora em discussão. No caso, eu era o representante do setor privado 

brasileiro dentro da organização desse processo.  

Fui um dos formadores do Centro Brasileiro de Relações Internacionais, o CEBRI, criado 

tardiamente no Brasil. Só para vocês terem uma idéia, o Consejo Argentino de Relaciones 

Internacionales existe há vinte e dois anos; o CEBRI existe há dois anos. Até então, não existia 

um think tank brasileiro destinado a estudar, sob o ângulo do setor privado da sociedade civil, 

as relações entre a inserção internacional do Brasil e o resto do mundo.  

O professor Wanderley citou o GACINT, da USP, onde trabalha o professor Tullo Vigevani, e 

que tem sido um laboratório extremamente rico, com reunião a cada 15 dias. Ele tem sido um 

exercício interessante, não só pelo alto nível dos participantes, como também porque 

periodicamente esse grupo recebe pessoas de fora. É um espaço institucional onde se aprende 

muito. 

Faço parte, há alguns anos, do Conselho Editorial da Revista Política Externa, editada pela Paz 

e Terra, e que talvez seja o único veículo que existe já há muitos anos.  

Finalmente, há dois meses, dois empresários e eu criamos uma empresa de consultoria 

internacional chamada Prospectiva. Ainda é totalmente desconhecida porque está em processo 
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de formação e de identificação de sua linha de atuação. Mas, basicamente, a idéia é não perder 

dinheiro, mas criar uma empresa destinada a vender aos empresários brasileiros o que está 

acontecendo no exterior e, aos empresários estrangeiros, dar-lhes uma dimensão política do que 

está acontecendo no Brasil. Um dos produtos que teremos serão cartas que vamos editar. Ao 

mesmo tempo, vamos prestar serviços às empresas interessadas em descobrir áreas de 

investimentos no exterior. Estou vendo as empresas brasileiras como público-alvo, mas vamos 

falar do maior interesse brasileiro pelo mundo, o que é uma coisa relativamente recente. 

Feita essa introdução, antes de entrar no Mercosul, gostaria de falar um pouco do que percebi 

nesses dez, doze anos em que estou mais diretamente envolvido com relações internacionais. 

Tendo participado do mercado de investimentos, sei que para o mercado de capitais o nível de 

internacionalização sempre foi muito grande. De modo que, quando passei a participar mais 

ativamente desse cenário das relações internacionais, foi com certa surpresa que constatei um 

grande distanciamento por parte dos empresários. Em outros termos, os empresários do setor 

financeiro sempre tiveram uma visão do exterior muito mais dinâmica do que os empresários 

industriais, os comerciantes, a sociedade civil ou até a própria academia. Para os empresários 

de investimentos e analistas internacionais, analisar o que está se passando no exterior sempre 

foi um componente importante do seu trabalho, o de buscar recursos no exterior, 

independentemente da sua vulnerabilidade, que era muito maior. Foi a Resolução de 63 que 

abriu uma janela enorme de oportunidades e, em 76, o Brasil abriu-se ao mercado de 

investimentos, para a participação de empresas e portfólio. A área externa sempre teve para o 

setor financeiro um peso maior. Portanto, quando passei a me integrar mais nessa área de 

relações internacionais, foi grande minha surpresa ao constatar o pouco interesse que ela 

despertava nos empresários, do ponto de vista estratégico.  

Evidentemente, não temos tempo para elaborar o assunto, mas apontaria quatro ou cinco razões 

que podem explicar o por quê desse alheamento dos empresários brasileiros em relação ao 

cenário internacional. Primeiro, a economia brasileira sempre foi muito fechada, o que fazia 

com que nosso setor produtivo focalizasse principalmente o mercado interno. O mercado 

externo sempre foi, para a grande maioria das empresas, um mercado adicional; apenas quando 

as coisas não iam bem no Brasil, o empresário atacava o mercado externo. Portanto, a fraca 

participação no comércio internacional explica por que, historicamente, o PIB brasileiro é tão 

modesto se comparado a outros países da América Latina, como o México, o Chile, e até a 

própria Argentina.  
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Segunda explicação: o Brasil era uma economia fechadíssima até o início da década de 90. 

Sendo tão protegida, os empresários visavam apenas o mercado interno. As empresas viam, no 

mercado interno, o cerne da sua atividade principal; elas eram avaliadas em função da 

importância do seu respectivo mercado interno. Qual era o critério adotado para a compra de 

uma empresa no Brasil? Era o potencial que a economia brasileira representava em termos de 

consumo futuro. Logo, o marketing que a companhia tinha era um fator muito importante; o 

que ela exportava nunca foi tão importante.  

Outro fator que contribuiu para esse distanciamento foi que as empresas multinacionais que 

vieram se instalar no Brasil, vieram para ocupar o mercado interno, e não para usar o mercado 

brasileiro como pólo de exportação.  

E ainda, a própria posição do Ministério das Relações Exteriores, com o Itamaraty – que 

sempre cobriu a área do relacionamento externo com muita competência e dinamismo –, fazia 

com que os empresários achassem mais fácil resolver seus assuntos em Brasília do que, eles 

mesmos, irem ao exterior e se interessarem mais pela conjuntura internacional. O Itamaraty era 

uma ponta de lança.  

Além disso, a inflação tinha um efeito muito perverso do ponto de vista da alocação do tempo 

dos empresários. Como vivemos em uma economia inflacionária até meados da década de 90, 

o tempo deles era destinado a avaliar o curto prazo; era isso o que contava. Participei, até hoje, 

de vinte e cinco conselhos de administração. Atualmente, estou só em quatro. O tempo que 

gastávamos em estimar a inflação dos próximos meses era enorme, e isso gerava um 

imediatismo muito grande na visão empresarial. Portanto, não havia nem tempo nem interesse 

em desenvolver visões estratégicas voltadas para o futuro, para olhar a inserção internacional; o 

que interessava era descobrir a inflação do próximo mês. Não foram poucas as consultoras que 

montaram estruturas paralelas à do IBGE e de outros institutos para descobrir a inflação do 

próximo mês. Grandes ganhos no mercado eram obtidos mediante identificação da inflação 

futura e da estimativa de mercado. Grandes empresas quebraram por terem avaliado mal; 

formaram estoques na época errada, ficaram com estoques encalhados porque não imaginaram 

bem o custo da inflação.  

Esses seriam os fatores fundamentais.  

Quando é que essa situação começa a se alterar? O Mercosul, malgrado todo o alheamento dos 

empresários brasileiros, começou de certa maneira a abrir os seus olhos para questões 
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internacionais. Digo de certa maneira porque eu já estava na presidência do CEAL e constatei 

que o diálogo entre os empresários brasileiros e o governo brasileiro, no que tange ao 

Mercosul, foi mínimo. Em algumas situações, conseguíamos melhores informações 

conversando diretamente com os empresários argentinos, em função do diálogo que tinham 

com o governo argentino, do que propriamente aqui no Brasil.  

Digo, com certa ironia, que o Mercosul aconteceu apesar dos empresários, porque o 

empresariado brasileiro teve pouquíssima participação nesse processo. O Mercosul sempre foi 

visto pelo empresariado como um projeto estratégico, um capricho do governo, político, e não 

como algo que lhes interessasse diretamente.  

O Mercosul passa a ser um fato importante para os empresários brasileiros – os números que 

Antônio Carlos mostrou são muito claros – quando a Argentina inicia seu processo de 

conversibilidade, o que torna as exportações brasileiras para a Argentina extremamente 

competitivas. O Brasil foi o último país da América Latina a implementar um processo de 

reestruturação econômica.  

Em 1992, como presidente do CEAL, realizei um seminário mostrando os projetos de reforma 

do Estado em toda a região, e trouxe três exemplos, naquela época: a Bolívia – e quando falo 

Bolívia as pessoas acham graça, mas ela foi o primeiro país que entrou em uma espiral 

hiperinflacionária e iniciou o processo de reforma do Estado para sair da hiperinflação –, 

trouxe a Argentina e o México, que já eram exemplos de reforma do Estado. O Brasil foi o 

último país a fazer isso. Quando a Argentina fez a conversibilidade, o Brasil ainda estava com 

a economia muito depauperada e os empresários brasileiros descobriram o mercado argentino. 

Foi quando houve uma explosão de exportações para a Argentina. O embaixador brasileiro na 

Argentina, na época Marcos Azambuja, disse-me uma vez: “Não é que nós estejamos 

vendendo; as pessoas é que estão comprando do Brasil”. As pessoas iam à Embaixada 

brasileira na Argentina, pegavam os catálogos, rasgavam as páginas para saber onde podiam 

comprar coisas do Brasil, porque o Brasil era extremamente competitivo na época em função 

do plano de conversibilidade.  

A Argentina, após a conversibilidade, teve um crescimento exponencial; depois há uma certa 

fadiga, mas não entra em uma crise como a atual. A entrada do Plano Real foi o reverso da 

medalha; foram os argentinos que, com a subvalorização do dólar e a supervalorização do real, 

puderam exportar. Não é coisa de ficção, mas o dólar chegou a ser negociado a R$0,83/0,88 
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centavos. Nós nos sentimos superdesenvolvidos porque tínhamos uma moeda que valia mais 

que o dólar; parecia um sonho. Acabar com a inflação no Brasil, para mim, foi uma miríade, 

uma utopia. Eu dizia para minha mulher: “Quando eu morrer, quero na minha lápide: ‘livrai-

me da correção monetária e da inflação’”, porque eu não imaginava que, ainda vivo, viveria em 

uma economia relativamente estável. A inflação foi uma parte importante da minha vida, era o 

karma da minha vida. Quando acabou a inflação, foi o nirvana.  

A Argentina passa a acumular superávit em relação ao Brasil. Na época mais crítica, Fernando 

Henrique Cardoso, como ministro das Relações Exteriores, passa a importar trigo e petróleo da 

Argentina, que até então não eram importados desse país, ou não o eram em grande quantidade. 

A intenção era a de buscar um equilíbrio da balança comercial, tendo em vista o grande 

desequilíbrio que havia, porque os brasileiros estavam exportando mais. Nós sempre usamos 

esse argumento com os argentinos, mas eles, com toda razão, nunca o acharam convincente. 

Do ponto de vista dos produtores argentinos, isso favorece uma meia dúzia de produtores, ao 

passo que exportar produtos acabados e semimanufaturados representa uma gama enorme. Do 

ponto de vista do emprego local, equilibra a balança comercial do nosso lado, mas do lado 

deles, exportar petróleo e trigo não é um grande negócio.  

Quando as coisas estão indo bem, há um encantamento; as pessoas ficam supermotivadas e, em 

função disso, descuidam-se de fazer o complemento, esquecem que o “dever de casa” precisa 

continuar a ser executado, e passam a saborear só a vitória. O “dever de casa” do Mercosul 

pressupunha uma série de exigências que o Tratado de Assunção havia estipulado. Em função 

da crise do contencioso, porém, a parte comercial da relação bilateral passou a preponderar 

sobre os aspectos estratégicos e políticos. Só se falava nisso.  

No final do governo [Carlos] Menem, a crise já tinha tomado uma dimensão grande. O governo 

brasileiro, que era o grande negociador nesse processo, de certa maneira “jogou a toalha” 

porque percebeu que, em final de governo, Menem não iria fazer nenhuma concessão. Os 

grupos empresariais brasileiros e os seus compradores argentinos puseram-se lado a lado para 

encontrar mecanismos de convivência, pois existia um clima de total instabilidade. Depois, 

vem o governo [Fernando] De La Rúa, com todas as seqüelas que já são conhecidas. Apesar 

das declarações de amor ao Mercosul, tinha-se uma divisão clara dentro do governo argentino 

vis à vis o Mercosul. De um lado, o presidente da República e o ministro das Relações 

Exteriores eram muito pró Mercosul; de outro, o ministro da Economia, Domingo Cavallo. 

Diga-se de passagem: é muito fácil acusar as pessoas, mas o que Cavallo fez no governo, do 
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ponto de vista do Mercosul, sempre foi consistente com a posição que tinha em relação ao 

bloco. Não é que foi para o governo e mudou de posição, o que acontece com certa freqüência; 

ele sempre foi coerente. Na reunião do CEAL, em setembro de 2000, quando entreguei a 

presidência internacional para a Argentina, Cavallo foi convidado, e fizemos um painel muito 

interessante. Trouxemos para a discussão quatro personalidades que tinham participado das 

duas primeiras reuniões do CEAL para olhar a América Latina doze anos depois: José Serra, do 

lado do Brasil, que tinha participado da reunião de Buenos Aires; Cavallo, da Argentina, e mais 

dois representantes do Chile e do México; foi muito interessante. Nessa ocasião, Cavallo disse 

o seguinte: “Acho que essa questão de União Aduaneira não funciona para o Mercosul; ela cria 

uma desigualdade enorme, cria uma situação de grande privilégio para o Brasil”.  

2.3. União aduaneira no Mercosul 

Recapitulando, o Mercosul começou basicamente como uma zona de comércio que não tributa, 

não tarifa os produtos que circulam na região. O passo seguinte, confirmado no Tratado de 

Assunção, foi a criação da União Aduaneira, que é um processo segundo o qual todos os países 

que integram aquele acordo passam a ter a mesma tarifa externa. Se eu importo um copo 

d’água da Dinamarca, tanto faz ele entrar pelo Uruguai, Paraguai, Bolívia, Argentina ou Brasil; 

a tarifa cobrada é a mesma. Evidentemente, para um país muito forte como o Brasil, certamente 

hegemônico dentro do Mercosul, isso é muito vantajoso, mas para os outros países da região, 

muitas vezes cria problemas. Tanto que agora o presidente [Jorge] Batlle, do Uruguai, está 

fazendo um grande esforço para quebrar o 4+1 e fazer uma negociação direta com os Estados 

Unidos. O que, aliás, Cavallo tentou e não conseguiu na Argentina, porque os argentinos viram 

que iam criar uma briga com o Brasil, o que não interessava naquele momento. Qual é o 

atrativo da ALCA? O atrativo da ALCA, o atrativo de 4+1, é o Brasil. Se não tem o Brasil 

dentro desse acordo, quais são as vantagens comerciais que o Uruguai, Paraguai e Argentina 

juntos podem oferecer aos Estados Unidos, do ponto de vista do mercado interno? Nenhuma. O 

mercado interno está aqui no Brasil, portanto o atrativo da ALCA, ou de um acordo 4+1, é o 

Brasil. Esse é o quadro geral em relação ao Mercosul.  

 



 22

2.4. Situação atual do Mercosul 

Na conjuntura atual, temos boas e más notícias. A crise na relação bilateral Brasil-Argentina se 

agudizou, depois de 99, devido à mudança da política cambial brasileira, quando abandonamos 

o sistema das bandas e passamos ao sistema de flutuação. Aliás, estive na reunião do World 

Economic Forum, em 99. Foi um karma, porque o ministro [Pedro] Malan era convidado e não 

pôde ir, e o ministro das Relações Exteriores, [Luiz Felipe] Lampreia, convidou-me para, na 

última noite, chamada Noite Brasil, falar sobre o Brasil. Realmente, falar sobre o Brasil, em 99, 

assustava; muita gente pensava que o Brasil fosse derreter, que fosse acabar com o sistema de 

liberdade cambial ou de flutuação cambial. Domingo Cavallo havia sido levado por um 

empresário brasileiro à Noite Brasil e, na hora das perguntas, esse empresário brasileiro pediu a 

Cavallo para que se pronunciasse a respeito dos benefícios da conversibilidade. Cavallo falou 

mais que eu e Lampreia juntos e defendeu ardentemente a questão da conversibilidade. Porque 

Cavallo, de bobo, não tem nada; via claramente que o sistema de liberdade cambial e flutuação 

no Brasil mataria a conversibilidade.  

Então, voltando à situação atual do Mercosul, as boas notícias são as seguintes: efetivamente a 

Argentina, tendo optado pela pesificação da sua economia, por um sistema de certa liberdade 

cambial onde a moeda flutua, eliminou grande parte do contencioso existente com o Brasil em 

função do sistema anterior, que criava essa situação de conflito comercial. Simplificando, é 

como se tivéssemos duas lojas, uma ao lado da outra, Brasil e Argentina. Em uma loja, o 

sujeito reajusta seus preços diariamente; a outra tem preço fixo. Ninguém vai comprar na loja 

com preço fixo, se ao lado consegue um abatimento de quem corrige os preços diariamente em 

função da taxa de câmbio, fazendo com que os produtos fiquem mais baratos.  

A existência de uma dualidade cambial dentro do Mercosul tornava a nossa vida impossível. 

Podia-se criar salvaguardas, aumentar tarifas, mexer na união aduaneira, mas nada disso 

resolveria o problema enquanto os dois países não entrassem em sincronia. E falar em 

convergência macroeconômica quando se tinha, do outro lado, essa questão da dualidade dos 

sistemas cambiais, era falar em algo utópico.  

A única coisa que evoluiu razoavelmente foram as estatísticas convergentes, porque nem isso 

tínhamos. Como se mede déficit fiscal? Déficit público? Contas externas? O Brasil, hoje, tem 

um sistema. Passei o fim de semana discutindo isso em um congresso, em Campos de Jordão. 

O nosso sistema de contas públicas externas, em termos de transparência, é fantástico. Iniciei, 
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no Brasil, uma rodada de reuniões com analistas, antes da criação da ABAMEC [Associação 

Brasileira dos Analistas do Mercado de Capitais]. Foi engraçado porque, em uma das reuniões, 

estava presente uma empresa que acabava de se fundir com outra, e na época, em 66/67, 

projeções financeiras e informações atualizadas sobre a companhia eram raríssimas, e a 

companhia já demonstrava uma certa fraqueza nos seus números, mas fez as projeções. Um dos 

raríssimos analistas existentes na ocasião disse: “Realmente, estou muito impressionado com 

os números apresentados; acho que é o primeiro caso em que vamos saber exatamente quando 

e como a sua companhia vai quebrar”. Não é o caso do Brasil; felizmente, estamos muito longe 

disso, mas acho que é a boa notícia da Argentina.  

A má notícia da Argentina é, realmente, essa grande crise em que mergulhou. Vou quatro, 

cinco vezes por ano à Argentina, convivo com argentinos, sabíamos que ia ser muito difícil sair 

da conversibilidade pela dificuldade de mudança de padrão monetário, mas nenhum de nós, 

nem em pesadelo, poderia imaginar a dimensão da crise em que a Argentina mergulhou. Foi 

uma sucessão de erros, ou se mergulhou num projeto sem concepção prévia, um projeto que foi 

se ajustando na medida das pressões populares, um projeto totalmente insatisfatório. A 

Argentina vive, além de uma crise institucional, uma crise política e financeira. Tenho dito – 

disse isso ao presidente da República e ao ministro Celso Lafer: acho que o apoio que nós, 

brasileiros, temos dado à Argentina ainda é relativamente pequeno, quando até o Fundo 

Monetário Internacional, de certa maneira, vira as costas para a Argentina. Nas minhas 

reuniões internacionais sempre argumentam com o aspecto de que a União Européia se 

viabilizou porque teve uma Alemanha muito forte apoiando toda a Europa. Querer que o 

Brasil, com todos os problemas estruturais e sociais que tem, banque o processo de integração, 

seria pedir muito. 

2.5. Crise social brasileira 

Fizemos um seminário com 60 empresários em Campos de Jordão, durante três dias, 

organizado pela Fundação Dom Cabral, e o que permeou todo o seminário foi a questão da 

redistribuição de renda no Brasil. O país não pode sair da situação em que se encontra se não 

caminharmos mais rapidamente para resolver esse problema. É uma situação de total 

desigualdade: os 20% mais ricos da população brasileira são 33 vezes mais ricos do que os 

20% mais pobres. A diferença é de 33 vezes. Para se ter uma idéia comparativa, na Espanha e 

no Japão a diferença é de 4 vezes; nos Estados Unidos e na Índia, é de 8 vezes; na China, é de 7 

vezes; no México, de 13 vezes. Temos o pior sistema de distribuição de renda do mundo. Quais 
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são as conseqüências disso? Temos um jogo onde as fichas não estão sendo distribuídas 

igualmente dentro da sociedade. Como é que este país vai crescer? Quem tem 4, 5 carros, 

chega num ponto em que não consome mais. Precisa-se criar um sistema de distribuição de 

renda que faculte maior mobilidade econômica e social às classes de menor renda. Como 

desenvolver isso, em curto prazo e sem fazer uma revolução no país, é um grande desafio. 

Envolve, necessariamente, um projeto de cidadania, que é uma das transições que estamos 

vivendo. O fato de termos discutido esse tema em três palestras demonstra sua importância. O 

mais otimista dos expositores, em relação ao Brasil, foi Alain Touraine. No seu entender, 

apesar de todos os problemas que temos para resolver, o Brasil, inegavelmente, é o país da 

América Latina que tem mostrado maiores transformações, malgrado a lentidão com que as 

coisas acontecem.  

Todos reconhecem: a educação é um problema fundamental. Como se resolve o problema de 

desigualdade de renda com educação? As iniciativas nessa área, sabidamente, demoram muito 

tempo para dar resultados. Esse é o grande desafio que temos que enfrentar, e vocês vão ter que 

ajudar a resolver. A minha geração fracassou deixando esse problema chegar ao nível em que 

chegou. Mesmo que não seja por humanismo, mas por realismo econômico, deve-se entender 

que esse sistema de distribuição de renda inibe o crescimento do país. Não se pode ter uma 

economia na qual os mais pobres são 33 vezes mais pobres do que os ricos, que podem ter um 

consumo conspícuo, mas que depois não consomem mais. Fazer com que os de baixo subam e 

os de cima – não vou dizer desçam, senão vou ser apedrejado –, mas que contribuam para a 

construção de um projeto de cidadania, é o fator mais importante para o crescimento do país. 

2.6. O futuro 

Para terminar, a despeito de tudo o que foi apresentado, vejo um renascer do interesse na área 

internacional, e são várias as evidências nesse sentido. O Mercosul foi o despertar, e malgrado 

toda a falta de sintonia da sociedade com o que representa realmente a ALCA, foi um projeto 

importante. Em 94, ninguém deu importância quando foi assinado o Acordo de Miami, porque 

era para 2005. Imaginem se alguém estava preocupado com isso! O fato é que o Brasil foi 

representado por dois presidentes. Dos 34 países, o único que foi bi-representado foi o Brasil, 

porque lá estava o presidente que saía, Itamar Franco, e o presidente entrante, Fernando 

Henrique Cardoso. Até 97, quando surgiu o Fórum Ministerial, em Belo Horizonte, passamos 

ao largo. Depois de 97, a coisa começou a tomar alguma dimensão. Em 97, forma-se a coalizão 

empresarial. É uma tentativa de fazer algo parecido com o que os mexicanos fizeram. Qual o 
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país da América Latina que conseguiu? Não é à toa que o México tem a relação comércio 

exterior/PIB tão elevada. A proximidade com os Estados Unidos viabiliza esse desempenho, é 

o que todo mundo argumenta, mas não é só isso.  

As pessoas tendem, no Brasil, a olhar a questão mexicana com certo viés. Temos esses 

estereótipos, como o do homem do sombrero, que bloqueiam nosso olhar. O México é um país, 

hoje, com uma realidade econômica moderna muito diferente. Lembro que há pouco tempo 

atrás eu estava num seminário sobre Cooperative Governance, que é um dos assuntos a que 

tenho me dedicado, e uma mexicana ao meu lado disse: “Nosostros hacemos eso en el México 

hace tres años”. Com o devido respeito, ser vizinho dos Estados Unidos algum benefício traz, 

ao passo que a vizinhança que temos aqui, malgrado os problemas da Argentina a curto prazo, 

não nos dá grandes exemplos de emulação do ponto de vista de crescimento. A situação mudou 

com a formação da coalizão empresarial; os mexicanos têm o COEMCE, que é o Consejo 

Organizacional de Empresas Mexicanas de Comércio Exterior, que é algo muito importante. 

Conseguiram ter uma voz.  

Nós, aqui no Brasil, temos várias vozes; não temos uma voz, o que faz com que esse tipo de 

interlocução crie problemas para o governo, porque ele tem vários interlocutores. 

Evidentemente, para alguns segmentos do governo, isso é interessante, porque não gostariam 

de ter uma só voz; querem que essa pulverização de vozes continue. Mas, do ponto de vista 

estratégico do país, ninguém consegue imaginar, olhando o futuro, que este país possa crescer 

sem enfrentar algumas importantes questões, a saber: 

1. Sem resolver nosso problema de participação no comércio exterior. Isso é fundamental, 

com a dimensão econômica de nosso país. Não vou entrar na polêmica se o Brasil deve 

acumular superávit comercial ou não; isso foi muito discutido em Campos de Jordão. O dia em 

que o Brasil estiver exportando capital, alguma coisa errada estará acontecendo. O país tem que 

ser um importador de capital e como importador de capital não pode permanecer vulnerável 

como está. Para isso, temos que fazer com que o comércio exterior cresça, o que não é uma via 

de mão única; é preciso exportar mais e importar mais. Isso vai enriquecer a economia, vai 

trazer novas tecnologias, o que é fundamental. 

2. O Brasil não pode crescer sem um mercado de capitais. Vamos fazer uma simulação. 

Vamos supor que eu esteja dando uma palestra com o mesmo grupo em alguma cidade dos 

Estados Unidos. Se eu perguntasse ao auditório: quantos de vocês – que têm poupança e fundo 
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de ações – investem no mercado acionário? Diria que 60 a 70% das pessoas seriam 

investidoras no mercado de ações. Dos fundos de investimento, que são a forma mais 

conhecida de poupança nos Estados Unidos, 65% são investidos em ações. Aqui no Brasil é o 

contrário. O número é dramático: num quadro em que os fundos de investimentos estão quase 

ultrapassando R$400 bilhões, menos de 5% são investidos em ações. Como é que este país vai 

criar desenvolvimento, vai gerar empregos, se o Estado – que foi o grande motor do milagre 

brasileiro, que irrigou a economia com recursos, fez parcerias e investiu em vários projetos – 

despoupa ao invés de poupar, não tem recursos. Não vamos nem discutir ideologicamente se o 

Estado deve investir ou não; ele não tem dinheiro para investir. Então, a empresa privada teria 

que investir. Mas, se para investir a empresa privada tem que lançar ações na Bolsa de Nova 

Iorque, que é o mecanismo que ela encontra para obter recursos, este é um mecanismo 

extremamente limitado. Quantas empresas têm condições estratégicas para isso? Conta-se nos 

dedos a empresa que tem liquidez diária. Então, se olho vinte, trinta anos atrás, malgrado as 

proporções da economia, o mercado de capitais no Brasil definhou, ao invés de aumentar. 

Houve um número superior de empresas que fecharam o capital ao invés de abri-lo. É preciso 

criar um mercado de capitais, gerar estímulo à poupança. É preciso desenvolver programas 

educativos que mostrem como criar mecanismos para que a poupança individual possa ser 

canalizada para o mercado de capitais.  

3. A terceira questão relevante para o crescimento, evidentemente, é a da distribuição de 

renda. 

Esses são os três grandes desafios que o próximo presidente terá que enfrentar.  

Vou participar do Congresso da ABAMEC, em Porto Alegre. Lancei a idéia, vou estar por trás, 

não quero aparecer. Temos que apresentar aos candidatos à presidência da República um plano 

diretor para o mercado de capitais. Não sei se vou ter sucesso em vender essa idéia para os 

candidatos. Acho fundamental que entendam que é necessário um mercado de capitais que 

estimule e redistribua melhor a poupança. Não podemos ter uma nação de rentistas, de 

investidores de renda fixa de curto prazo. Isso não é cabível. O país não pode deixar de 

enfrentar esse grande desafio, que é o investimento econômico e a geração de novos empregos.  

No que concerne à área de relações internacionais, que é o que interessa, a minha visão é 

relativamente otimista. Todas as evidências mostram que o Brasil está acordando para isso. 

Sinto maior resposta dos empresários a convites para reuniões, a convocatórias para tratar do 
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assunto. Episódios recentes, como a briga da Bombardier com a Embraer, o impasse da “vaca 

louca”, a própria discussão sobre a ALCA são claras evidências de que há uma sensibilização 

da sociedade brasileira, há maior percepção de que o negócio internacional não é tão distante e 

que todos têm a ver com isso. Às vezes, para provar meu ponto de vista, digo brincando: As 

decisões que vão ser tomadas em Genebra, em Bruxelas, em Washington vão ser muito mais 

importantes para o futuro do Brasil do que as decisões tomadas em Brasília.  

E por falar em Brasília, uma das coisas que tem me preocupado muito é a baixíssima 

sensibilização da classe política brasileira em relação ao tema da inserção internacional. Uma 

rara exceção é o presidente atual da Câmara dos Deputados, Aécio Neves, que tem 

demonstrado certa sensibilidade. Tive dois encontros com ele e participei de um seminário que 

ele organizou em Brasília, sobre a questão da ALCA. Nesse evento, ele afirmou que o 

Congresso está se inteirando do assunto. Embora na platéia houvesse pouquíssimos deputados, 

a iniciativa de ter realizado a reunião, por si só, foi um fato positivo.  

Olhando o futuro, temos grandes desafios pela frente. A área internacional, na minha visão, vai 

ter um peso importante nas próximas eleições; os candidatos têm que estar preparados. Saibam 

que a partir de novembro de 2002 e de março de 2003, a presidência da ALCA passa a ser 

assumida pelo Brasil e pelos Estados Unidos, respectivamente. O próximo presidente que vier 

a tomar posse em janeiro de 2003, a partir de fevereiro/março terá essa batata quente na mão. 

Não temos que renegar a ALCA. Como renegá-la? Nós assinamos um Acordo! Somos mestres 

em quebrar contratos. Esta é uma oportunidade para se discutir e não para fechar a porta. Quem 

não quer negociar é porque está de acordo com a situação atual. Pela negociação, temos a 

oportunidade de mudar as coisas. A afirmação de que “cada vez que negociamos, fazemos mau 

negócio” não procede. Isso é passar um atestado de incompetência para a sociedade brasileira e 

para os nossos negociadores. Certamente, vocês que têm demonstrado interesse pela área de 

Relações Internacionais, não vão estar de acordo com isso. 

Aliás, o Curso de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo, que até então não 

existia, foi o quarto maior em número de alunos. Já existem 33 mil estudantes de Relações 

Internacionais, em diferentes cursos. Isso é um sintoma; espero que haja emprego para todos 

eles! É uma demonstração de interesse. O pai de um amigo veio me procurar para dizer que seu 

filho, que até então estudava Economia, queria passar a estudar Relações Internacionais. 

Estudar economia, medicina, advocacia era desejado. Hoje quando o filho chega e diz querer 

estudar relações internacionais, o pai acha que é vagabundagem, acha que o filho não quer 
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estudar. Este não é o caso de vocês, que estavam aqui dispostos, atentos. Fiz uma digressão nos 

meus temas comuns e escrevi um artigo publicado no Caderno 2 do jornal O Estado de S. 

Paulo, de ontem, sobre o que é felicidade. Escrevi três artigos, um deles sobre museu, mas esse 

termina com uma letra do Vinícius e do Jobim: “tristeza não tem fim, felicidade sim”. Boas 

palestras também podem ter um fim. Obrigado. 

 

3. A PARTICIPAÇÃO DAS CENTRAIS SINDICAIS NA INTEGRAÇÃO - Luiz 

Eduardo Wanderley 

Devo completar as exposições feitas fazendo uma referência à participação dos trabalhadores. 

No início das negociações para a integração do Bloco, os trabalhadores dos países membros, 

via suas centrais sindicais, se colocaram contra o Mercosul, alegando que ele era uma iniciativa 

neoliberal, basicamente centrada nos aspectos comerciais, e que não atendia às necessidades 

trabalhistas e outras de seu interesse.  

Com a criação de um entidade aglutinadora, a Coordenadoria das Centrais Sindicais do Cone 

Sul, esta passou a coordenar as posições das centrais nacionais em sua interlocução com as 

instâncias oficiais do Bloco, sediadas em Montevidéu, e com os presidentes dos países em suas 

reuniões periódicas, utilizando principalmente documentos específicos. 

Progressivamente, cientes da necessidade de contar com um fórum formal e oficial, 

pressionaram no sentido da criação do Fórum Econômico e Social, no qual têm presença 

assegurada representantes dos governos, dos empresários e dos trabalhadores. Nele, apesar das 

diferenças de visão e de interesses, um diálogo fecundo vem se estabelecendo principalmente 

entre os membros do empresariado e dos trabalhadores. A reclamação maior recai sobre o 

caráter consultivo das deliberações, e, por conseguinte, havendo pouco impacto nas decisões 

governamentais. 

As centrais, mesmo abertas ao diálogo, mantêm uma postura de crítica e, a cada manifestação 

de crise, ou nos encontros oficiais, fazem consultas e elaboram documentos de análise e oferta 

de proposições. Mas prevalece um desencanto com o desenrolar dos acontecimentos, já que 

eles são mantidos à distância e sem poder de deliberação. 
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Em função das necessidades mais prementes, um alvo importante tem sido a discussão sobre a 

formulação de uma Carta de defesa dos direitos civis, políticos e sociais, similar à Carta dos 

Direitos Fundamentais existente na União Européia. Se sua consecução está longe de ser 

atendida, passos foram dados na direção de uma Carta Laboral com os mesmos objetivos. 

Em suas análises e interpretações, ressaltam o tema da questão social como algo básico a ser 

encaminhado. Certas observações, hoje aqui expostas, vão no mesmo sentido. Na abordagem 

da equipe da PUC-SP, mesmo considerando alguns progressos havidos na união aduaneira, e 

mesmo que se alcance a instalação de uma área de livre comércio, se a questão social não for 

equacionada, a esperada integração regional mais avançada ficará muito restringida. Sabendo-

se das grandes dificuldades vigentes na edificação da União Européia, e do muito que lá se 

avançou na perspectiva de uma real integração, com os Fundos de Investimentos, com a livre 

circulação de pessoas e o rompimento de fronteiras geográficas, mesmo assim os passos para 

uma Europa Social ficam muito aquém das etapas alcançadas na integração econômica, da 

moeda etc., e a sua não consecução tem sido motivo de resistências fortes das organizações de 

trabalhadores, com manifestações e greves nacionais e inclusive de cunho regional. 

O Mercosul ainda não foi assimilado pelo conjunto dos trabalhadores e falta muito para uma 

efetiva conscientização sobre o tema. 

4. DEBATE 

Antônio Crespo, mestrando da FGV: Gostaria de fazer alguns comentários sobre o que foi 

falado. Quero ser o mais educado e claro possível nas minhas colocações. Senti que foram dois 

depoimentos pessoais das suas vivências e o tempo de 20 minutos dá apenas para expor o 

básico, obriga a falar muito pouco. Lembrei-me da fábula dos sete cegos que queriam conhecer 

um elefante e cada um tocou uma parte do elefante. Um achou que o elefante era o rabinho, o 

outro achou que era a pata, o outro achou que era a barriga, o outro achou que era a tromba, e 

cada um teve uma visão diferente do elefante. A maioria, aqui, é de jovens alunos que não 

acompanharam as duas últimas décadas; estavam nascendo, e não acompanharam como 

evoluiu o comércio internacional e o Brasil. Por isso, quero apresentar algumas questões: 

A representação do Itamaraty: Ouvi um elogio à representação do Itamaraty. O Itamaraty, 

historicamente, comparando o início dos anos 80 e início de 2000 “não dava bola” para a 

economia, queria cuidar das relações internacionais. Havia um diplomata que se preocupava 
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com os acordos internacionais, que era visto como uma pessoa anômala na categoria. Nos 

acordos multifibra, do GATT, poderia haver participação, mas os empresários eram obrigados 

a se manter calados, mesmo aqueles que acompanhavam as reuniões. Às vezes, era dada a 

possibilidade de se falar nas reuniões internas, mas no plenário não podiam dar um pio, e o 

Itamaraty não “ligava” para economia. Pergunto: mudou isso, está mudando de fato? O Grupo 

Brasil foi criado na realidade para cobrir essa falha? Falou-se sobre mercado brasileiro 

fechado. O Brasil nunca foi vendedor; o Brasil sempre foi comprador. Há cerca de dez, doze 

anos, saiu na Gazeta Mercantil uma manchete da qual nunca mais esqueci; dizia que cerca de 

18 grupos internacionais estrangeiros eram responsáveis por perto de 80% dos produtos nas 

gôndolas dos supermercados brasileiros. O Brasil é historicamente importador.  

O mercado de capitais: Com os juros que o governo pratica, não dá para se desenvolver um 

mercado de ações. Quem tem para aplicar tem que se restringir aos investimentos em renda 

fixa.  

Tirando duas coisas que aconteceram aqui – falar de cidadania e fazer esses exercícios físicos 

que tivemos no intervalo –, se pegássemos um seminário semelhante, feito na década de 80, e 

passássemos o filme, muita coisa estaria sendo repetida: importância do comércio exterior, 

importância de o Brasil crescer, importância de o Brasil se abrir. Minha pergunta é: o Brasil 

está mudando de fato?  

Álvaro Galvani, aluno do Curso de Relações Internacionais da PUC: Há mais ou menos 

dois anos, iniciou-se um movimento na sociedade civil questionando o pagamento da dívida 

externa feito pelo Brasil. Isso tem ganhado dimensão no âmbito sindical, nos movimentos 

sociais ligados à Igreja e em outras ONGs. Essa reivindicação de suspensão ou renegociação da 

dívida deixou, há muito tempo, de ser uma posição simplista e gritante, e passou a ser algo com 

consistência e argumentação. Queria saber a opinião do setor empresarial nesse sentido. Fico 

feliz ao saber que o meio empresarial finalmente notou que o Brasil tem uma grande diferença 

social e que é preciso superar isso! O Brasil precisa disso para avançar. Gostaria de saber se há 

uma preocupação de integração horizontal na sociedade civil, se os grupos empresariais estão 

abertos à conversação com os setores sindicais, com outras ONGs e com outros setores 

organizados da sociedade civil. Obrigado. 

Tullo Vigevani, professor da UNESP: Queremos fazer duas perguntas, a primeira para o Dr. 

Antônio Carlos Prado, tendo em conta o caráter do nosso trabalho, do qual inclusive este 
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seminário é um dos resultados. Estamos preocupados não apenas com a discussão geral sobre o 

processo de integração regional; a pesquisa que estamos desenvolvendo está voltada para o 

entendimento de qual é a participação internacional das instâncias subnacionais de governo. No 

caso do Brasil, esta questão envolve os Estados e o Estado de São Paulo em particular, e no 

caso da Argentina, as províncias. Isso explica nossa preocupação com o tema da sociedade 

civil. Não se trata apenas de uma discussão geral sobre a participação da sociedade civil, mas 

também – e especificamente – sobre como os setores da sociedade civil participam das 

questões referentes às relações internacionais. Estamos revendo algumas considerações sobre a 

própria constituição do Mercosul e vemos, justamente como o Dr. Roberto Teixeira da Costa 

disse, que foi uma iniciativa muito centrada nos governos nacionais. Isso pode ter sido um 

momento impulsionador importante, mas não é condição suficiente para a continuidade do 

processo de integração. A pergunta é: no seu trabalho, o senhor citou algumas relações, como 

transportes, missões etc. Gostaríamos de saber se há reciprocidade nisso, se algumas províncias 

têm políticas ou se interessam efetivamente pela questão da integração regional.  

Para o Dr. Roberto Teixeira da Costa, uma pergunta paralela: gostaríamos de saber, pela sua 

experiência de Brasil, qual tem sido a eventual participação dos Estados e de outras instâncias 

do governo, além do governo nacional na integração. O senhor falou no papel positivo ou 

negativo do Itamaraty e do governo nacional. Há outras formas? Temos em conta que os 

próprios interesses empresariais muitas vezes estão alocados em territórios. A indústria 

automobilística, que foi um setor importante no momento inicial da integração, sempre esteve 

alocada mais no Estado de São Paulo e em Minas Gerais, e hoje foi para alguns outros Estados. 

Considerando também que a questão do açúcar interessa, de forma diferente, ao Estado de São 

Paulo, aos Estados do Nordeste, e às províncias do Noroeste argentino, perguntamos: como 

essas questões específicas, de interesse regional, surgem no processo de integração? E o 

diálogo dos empresários, ocorre apenas com o Ministério das Relações Exteriores, ou 

eventualmente com o Ministério do Desenvolvimento e da Indústria, e também com os 

governos estaduais? 

Antônio Carlos Prado, do Grupo Brasil: Gostei muito do exemplo do elefante porque isso 

muitas vezes acontece. Você está falando de um tema, vai-se aprofundando naquele tema o 

que, para algumas pessoas, pode dar uma noção apenas da tromba do elefante. Para você ver 

como a forma de organização da sociedade civil é distinta, dependendo das circunstâncias. Dou 

aqui o exemplo típico da mesa de hoje: o Roberto Teixeira da Costa é do Conselho Empresarial 

da América Latina, eu do Grupo Brasil. Ele representa o lado das cabeças pensantes e do 
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pessoal que toma decisão a respeito do capital de investimento. Do meu lado, eu recebo o 

impacto das decisões tomadas por esses empresários, já que não sou empresário, sou 

funcionário de empresa na Argentina. Você já vê que o elefante está um pouco mais embaixo. 

Você mencionou um aspecto muito importante que faz parte da contribuição do Grupo Brasil, 

como entidade, para o processo de integração. O Grupo Brasil tem de dizer “coisas” ao 

governo argentino e atuou várias vezes dessa forma. Isto o governo brasileiro não tem 

condições de fazer, porque o Itamaraty nada mais é do que um delegado da política de Estado 

que persegue objetivos de Estado. Por isso, durante muitos anos, permaneceu essa impressão 

de que empresário não podia falar. É notório que sempre que os diplomatas participam de 

conferências internacionais, como por exemplo a Organização Internacional do Café, na época 

dos grandes acordos multisetoriais do café, cacau, açúcar; eles são obrigados a defender a 

política do Estado brasileiro, embora pessoalmente possam ser contra. É muito difícil, para 

quem está do lado de fora, entender o Itamaraty. Os representantes do Itamaraty são obrigados 

a tocar a pauta que lhes é colocada na frente. A decisão é de Brasília, e muitas vezes é tomada 

de acordo com o conceito de breakmanship, que significa levar a negociação ao extremo, para 

ver o que ocorre. Eles são obrigados; são funcionários, delegados do governo brasileiro para 

isso. Essa foi a principal razão que levou o embaixador Marcos Azambuja a defender a criação 

do Grupo Brasil. Ele entendia que somente os empresários brasileiros que estavam vivendo na 

Argentina, que vivenciavam o problema da Argentina poderiam defender seus pontos de vista 

diretamente com as partes interessadas do lado argentino, fosse ela empresarial, ou 

governamental. Tivemos várias discussões com a União Industrial Argentina, discussões 

bravas, com o deputado Osvaldo Rial, que era presidente do Interior. Quem deveria defender o 

nosso ponto de vista, teoricamente, seria o Itamaraty, mas na prática sabíamos que não havia 

espaço para descer a esse nível de discussão; não havia como tirá-los de seu foco, que é muito 

mais amplo. O Grupo Brasil chegou a desenvolver uma relação com a chancelaria argentina 

totalmente desintermediada. Antes, todo contato com o governo argentino era intermediado 

pela Embaixada do Brasil. Ao final, os próprios Ministros de Estado argentinos nos recebiam 

diretamente, e até preferiam que nós os procurássemos sem a participação da Embaixada do 

Brasil. 

Com relação à sua segunda pergunta, devo afirmar que o Itamaraty mudou, sim. Não é, 

possivelmente, aquilo que você gostaria de ver. Cito como exemplo o caso da Arcor, indústria 

de balas e bombons, que é grande consumidora de açúcar; ela mesma fazia a intermediação. 

Vejam como a participação empresarial pode ser suplementar e importante em relação aos 
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governos. Ela estava fazendo essa intermediação porque há uma taxação muito grande do 

açúcar brasileiro na Argentina. Agora pode ser que isso acabe, mas houve uma época em que o 

conflito era tão grande que a Arcor comprava açúcar do Brasil. Fez acordos de comprar açúcar 

do Noroeste argentino, desde que não chateassem a vida deles e lhes dessem uma cota do 

açúcar brasileiro. Para vocês verem como isso está mudando. A participação empresarial nos 

processos regionais é um fato. E, de certa forma, os governos nacionais agradecem, porque os 

empresários tiram esse peso de seus ombros. Tentando resumir essa resposta: primeiro, sim, o 

Itamaraty mudou; segundo, não é, nunca foi e nunca vai ser a solução para todos os problemas 

empresariais brasileiros no exterior.  

Roberto Teixeira da Costa: As perguntas do primeiro aluno foram muito provocativas. Eu 

responderia: primeiro, você está fazendo comparação dos anos 80, e certas demandas vêm 

desde aquela época. Acho que, nos anos 80, você não começaria uma segunda-feira discutindo 

esse tema, aqui em São Paulo; nos anos 80, você não teria uma reunião de dois dias, em 

Campos de Jordão, em que a inserção internacional e a questão da redistribuição de renda 

fossem temas relevantes; você não teria 33 mil alunos na área de comércio internacional; você 

não teria uma resposta do Itamaraty.  

Vou dar um exemplo muito típico: há vários anos visito uma empresa que se chama CBMM, 

em Araxá. É uma empresa que exporta nióbio, que é um metal raro, sob forma de produtos 

finais. Na última visita que fiz, há 4 meses, impressionou-me muito o fato de essa empresa ter 

criado mercado externo para os seus produtos. O diretor da companhia, José Roberto Camargo, 

que é um visionário, criou uma base tripla em Dusserldorf, no Japão e em Pittsburgh, nos 

Estados Unidos. A empresa exporta; é uma siderúrgica brasileira, mas o grande consumidor 

está no exterior. O Brasil é o 2º ou 3º maior proprietário de minas de nióbio. Na última vez em 

que o visitei, ele estava fazendo uma exposição para um grupo de empresários e eu estava entre 

eles. Chamou minha atenção o fato de ser essa uma empresa que poucas pessoas conhecem, 

que olha o mercado exterior como seu co-business, porque é através do mercado exterior que 

ela está se posicionando. Ao chegar em São Paulo, liguei para o ministro Celso Lafer que, por 

coincidência, quando coordenamos um grupo de trabalho sobre o Mercosul, esteve visitando 

essa mesma empresa. Dei a idéia a ele e, logo depois, o diretor do Instituto Rio Branco ligou-

me. Para tornar essa história o mais curta possível, nessa quarta e quinta-feira, os 32 alunos do 

Instituto Rio Branco vão passar um dia e meio em Araxá, visitando essa empresa e estudando 

como ela se posiciona em relação ao exterior. Ou seja, o Instituto Rio Branco mudou. Vocês é 

que têm que mudar; não se vai mudar a cabeça de um cara que passou a vida preocupado com a 
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Guerra Fria. Há 15 anos, fiz um curso sobre liderança; dentre os alunos estava o embaixador 

dos Estados Unidos na Coréia, que dizia: “My business is business”. Ele não queria discutir 

outra coisa; o negócio dele era fazer comércio. Essa mentalidade está mudando. O Itamaraty 

está se articulando melhor, mas estamos muito longe do ideal. Acho que essa distância é muito 

mais responsabilidade nossa do que do Itamaraty, porque não nos organizamos, não 

demandamos.  

Por exemplo, outro caso típico: o presidente Fernando Henrique Cardoso, quando foi ministro 

das Relações Exteriores, criou o chamado Comitê Empresarial Permanente, que era uma idéia 

do embaixador Rubens Barbosa que a colocou em prática e os ministros que o sucederam 

incorporaram esse tema. Um grupo de empresários reunia-se a cada dois meses com o pessoal 

do Itamaraty para discutir idéias. No ano passado, houve apenas uma reunião, o que está 

errado. Eles não têm tempo.  

Tenho a sensibilidade para olhar a coisa não como a parte interveniente, mas sob a perspectiva 

de entender qual é realmente o papel do empresário nisso. Vamos fazer postulações, vamos 

fazer colocações; os empresários vão defender cada um o seu interesse, e o grande papel nesse 

diálogo é a arbitragem; o Itamaraty vai ter que arbitrar entre os diferentes interesses. Como não 

é possível se fazer plebiscito para discutir coisas como a ALCA, o Itamaraty terá que ser o 

grande árbitro nesse processo. Portanto, acho que mudou razoavelmente, mas estamos longe de 

ter uma situação perfeita. Os exemplos do México e do Chile talvez sejam os mais 

representativos.  

Segunda pergunta: a questão do diálogo entre os diferentes grupos. Quero dar um exemplo: o 

Centro Brasileiro de Relações Internacionais, do qual fui um dos fundadores e sou vice-

presidente do Conselho Curador, criou a chamada “Força Tarefa das Relações Brasil-Estados 

Unidos”. Por quê? Porque o Council Foreing Relations americano produziu, logo após a posse 

do presidente [George] Bush, um documento sobre as relações Brasil-Estados Unidos, 

chamando a atenção para a importância dessas relações bilaterais. Criamos uma Força Tarefa 

das Relações Brasil-Estados Unidos há seis meses e tivemos seis reuniões. Sou o presidente e o 

Mário Marconini é o vice-presidente executivo do CEBRI. Nesse grupo está o Kjeld Jakobsen, 

da CUT; Luiz Hafers, da Sociedade Rural [Brasileira]; o presidente do Conselho da Câmara de 

Comércio do Brasil-Estados Unidos, Robert Mangels; um professor da Universidade de 

Brasília; e uma pesquisadora do Instituto Fernand Braudel. Conseguimos juntar-nos e tem sido 

extremamente rico esse debate. Tenho aprendido muito. Kjeld Jakobsen é preparadíssimo. 
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Filho de dinamarqueses, veio para o Brasil. Homem de muita cultura, sobre qualquer assunto 

que se traga para a discussão ele tem formação e informação. Isso me tranqüiliza muito, ver um 

órgão como a CUT, tão bem representado.  

A questão da dívida externa é a típica situação em que me perguntaria: dá para tomar uma 

Kaiser, antes? É complicada. Efetivamente, o montante da dívida brasileira não é uma coisa 

que nos tranqüilize; não chega a tirar o sono, mas não é para brincar. Tem-se o problema do 

montante da dívida em relação ao PIB e mais dois problemas: a questão do custo e a do prazo 

dessa dívida. O que me assusta mais, no caso brasileiro, não é tanto o percentual de 54% da 

dívida em relação ao PIB; é o custo da dívida. O governo paga as taxas mais elevadas do 

mercado, e como você disse muito bem, o mercado de capitais fica inviabilizado; somente 

heróis investiram. Se pegarmos a curva do CDI e a compararmos com a da Bolsa de Valores, 

vemos que é muito difícil concorrer. Fizemos uma reunião do Conselho de Empresários da 

América Latina (CEAL), na semana retrasada, com Armínio Fraga, presidente do Banco 

Central. Ele próprio reconhece: tem que mexer na taxa de juros; com essa taxa de juros, o 

mercado de capitais não pode competir. Considerando o custo do dinheiro e os prazos, o Brasil 

só conseguirá superar essa situação se conseguir alongar o prazo e diminuir o custo da dívida. 

Um dos debatedores em Campos de Jordão foi Francisco de Oliveira, que é uma grande figura, 

um professor emérito, foi do CEBRAP, e ele dizia: “Eu sou do PT, mas o PT não altera em 

nada esta questão”, e eu disse assim: “A primeira pergunta que temos que fazer aos candidatos 

do PT é: vocês vão respeitar os contratos? Colocando essa questão de respeito aos contratos, 

todas as outras questões ficam pequenas”. Ao que ele retrucou: “O PT não tem condições, hoje, 

de quebrar os contratos”. Realisticamente, ele mesmo acha que isso liquidaria com o [Luiz 

Inácio] Lula [da Silva] em dois meses, se fosse eleito. O exemplo da Argentina começou com 

uma renegociação da dívida e acabou com uma quebra de contrato. Dizem: “Não, a dívida 

externa brasileira é mais das empresas, não é do governo”. Isso é uma falácia, porque quem 

compra a dívida brasileira são os fundos de pensão. A quem pertencem os fundos de pensão? 

Pertencem a nós. Somos nós que investimos nosso dinheiro lá.  

Finalmente, prof. Tullo, a questão dos Estados é uma pergunta muito oportuna. Fiz uma 

reunião no CEAL com o professor Jorge Mattoso, secretário de Relações Internacionais da 

Prefeitura. Surpreendeu-me que um partido como o PT, chegando à Prefeitura de São Paulo, 

tivesse uma área de relações internacionais. A prefeita esteve presente a essa reunião, embora 

tenha falado mais sobre os problemas da Prefeitura do que da área internacional. Jorge Mattoso 

está fazendo um trabalho com uma Secretaria enxuta; são apenas sete pessoas.  
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Já tive três reuniões com o nosso governador [Geraldo] Alckmin e, na última vez que liguei 

para ele, disse-lhe: “governador, não é crível que o maior Estado da Federação, que representa 

50% da produção nacional, não tenha uma área de relações internacionais! É inaceitável! A 

prefeitura de São Paulo tem”. Depois, tivemos uma reunião com o novo secretário, [Jacques] 

Marcovitch [Secretaria de Economia e Planejamento do Estado de São Paulo], homem de 

grande sensibilidade, reconheço, que me disse: “Nossa prioridade é segurança”. É muito difícil 

ter um auditório interessado nesse tema. Será que isso vai dar IBOPE? É a pergunta que se 

fazem a respeito da criação de uma Secretaria de Relações Internacionais e, também, da 

proposição de debate sobre o tema. Especialmente quando se trata da campanha presidencial, 

não acho que vá dar IBOPE, muito embora, estrategicamente, para o Estado de São Paulo, a 

existência de uma agência para identificar projetos e marcar sua posição no exterior poderia 

produzir bons resultados. São Paulo é uma das maiores metrópoles do mundo. A minha 

resposta é que, hoje em dia, a Federação efetivamente monopoliza toda a área internacional, 

com alheamento dos políticos e maior participação dos empresários, embora essa atuação ainda 

esteja distante do ideal. Os Estados, por sua vez, estão muito longe de estarem organizados 

nessa área. Talvez os Estados do Sul estejam mais aparelhados, pelo fato de estarem mais 

próximos do Mercosul. Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina têm uma presença maior 

no exterior. Já o Nordeste sempre foi um grande opositor do Mercosul, porque achava que não 

seria contemplado com seus benefícios. Portanto, acho que certamente existe um desequilíbrio 

na atuação internacional dos estados subnacionais.  

Luiz Eduardo Wanderley: Antes de continuarmos, gostaria de evidenciar que uma das 

conclusões da nossa pesquisa é exatamente essa: é incrível que o Estado de São Paulo, 

responsável por um volume extraordinário de exportações e importações, tanto no plano 

internacional quanto no Mercosul, não tenha uma instância de governo ligada às relações 

internacionais. Na nossa pesquisa, vimos que o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e até um 

pouco o Paraná não só têm instâncias específicas para isso, como até propõem cursos para 

pequenos e médios empresários com o intuito de identificar áreas de investimento. São Paulo 

está muito distante disso. Esta foi uma das conclusões a que chegamos, no nosso estudo, que 

muito nos assombrou e que será inserida como resultado. Entendemos que essa ausência do 

Estado de São Paulo no plano internacional é completamente fora de sentido e, se tivermos 

chance, falaremos com o novo governo ou com o atual para que, pelo menos, pense no assunto. 

É bom que você tenha abordado essa questão e que se reforce essa necessidade. 
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Antônio Carlos Prado: Ainda sob esse aspecto, tenho um comentário interessante a fazer. Nas 

últimas eleições provinciais na Argentina, logo que Carlos Ruckauf se elegeu governador da 

Província de Buenos Aires, criou uma Secretaria de Relações Internacionais, cujo titular é hoje 

embaixador da Argentina em Washington. Aquilo foi “desmontado”, não sei por quê. Todas 

essas coisas novas, que para nós são importantes – mas para muitos governos não são, porque 

acham que são coisas abstratas –, são as primeiras coisas que desaparecem quando começa a 

haver corte de custos. Os casos da prefeitura de São Paulo e do governo da cidade de Buenos 

Aires – que é um governo autônomo e tem um secretário de Relações Internacionais que faz 

toda ligação do governo da cidade de Buenos Aires com outros organismos – são exceções. 

Esse secretário era a minha contraparte dentro da cidade de Buenos Aires. Córdoba tinha um 

assessor de relações internacionais mas não tinha uma secretaria, um departamento estruturado; 

era um órgão de Estado do governador [José Manuel] de la Sota. Em Córdoba existem agências 

de promoção da exportação, com especialistas em relações internacionais que fazem as duas 

coisas. Não existe ainda um conceito firmado, tanto na Argentina como no Brasil, sobre a 

necessidade do estabelecimento, no nível dos governos estaduais e municipais, de assessores de 

relações internacionais. O que mais me chama a atenção é que o Paraná tem um chefe de 

relações internacionais que é do órgão de Estado com quem fizemos vários contatos até 

conseguirmos levar o governador Jaime Lerner para Rosário. Essa instância, porém, é muito 

tênue, seminal, ainda deve se desenvolver. A sociedade civil tem essa vantagem: quando quer 

as coisas, acaba criando, acaba atropelando governos, fazendo com que as coisas aconteçam.  

Uma das atividades do Grupo Brasil é conceder, anualmente, o prêmio integração, que coroa 

nosso ano de atividades. Não damos somente a empresas; este ano demos à Companhia Aérea 

Dinah por ter tido a coragem de inaugurar o vôo Salta-Tucumán-São Paulo; não existia ligação 

aérea entre as províncias do Noroeste argentino e o Brasil. A Dinah já voava charter no verão 

para Florianópolis e outros lugares, mas não fazia essa rota; eles descobriram e saíram atrás. 

Não tem reciprocidade porque nem a Varig e nem a TAM se interessaram pela linha. Achamos 

que deveríamos premiar uma linha aérea porque sem transporte não há integração. Outro 

prêmio que demos foi à Secretaria de Cultura da Cidade de Buenos Aires. Existe um grande 

projeto de ensino da língua portuguesa em Buenos Aires, que já é decorrente de um Acordo 

Federal Bilateral Brasil-Argentina, no âmbito do qual está sendo promovida a ida de quase 

1.200 professores de língua portuguesa para a Argentina. O inverso também é verdadeiro. O 

que está acontecendo não tem sido divulgado, mas não estamos preocupados com a imprensa. 

Nossa preocupação é fazer com que essas iniciativas aconteçam. É um grande prazer poder 
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participar de um fórum como este para contar a nossa experiência. A integração é uma avenida 

de duas mãos; se não “correr” pelas duas mãos, nunca vai se concretizar. 

Claudia Cavariani, mestranda da PUC: Na verdade, tenho uma questão para Roberto 

Teixeira da Costa. No princípio da sua apresentação, o senhor comentou que o Mercosul abriu 

os olhos do empresariado brasileiro para a necessidade de atuar no sistema internacional, mas 

que, no Brasil, durante as negociações iniciais do Mercosul, não houve diálogo entre o 

empresariado brasileiro e o governo, o que é reconhecido por vários diplomatas com os quais já 

conversei. Mas dizem que esse fenômeno não foi verificado na Argentina. Gostaria que o 

senhor comentasse essa questão, inclusive expondo quais são as empresas argentinas, que 

órgão de representação da Argentina participa do CEAL, porque uma das coisas que tem sido 

colocada por várias pessoas com as quais tenho contato na Argentina – inclusive pelo atual 

embaixador [José] Botafogo Gonçalves – é a dificuldade de encontrar, no setor empresarial, 

uma instituição que represente os interesses dos industriais argentinos. A UIA [União 

Industrial Argentina], além de apresentar tendências protecionistas, é muito difícil de dialogar. 

Em conversa com o embaixador Botafogo Gonçalves, ele citou um exemplo isolado, o caso da 

Arcor, do grupo Macri, mas não mencionou um órgão que possa representar os industriais 

argentinos. 

E fazendo referência à pergunta do nosso companheiro da GV: durante a minha pesquisa, tenho 

conversado com vários grupos relacionados ao trabalho no Mercosul, tanto argentinos quanto 

brasileiros, e o que tem sido citado pelas fontes do Itamaraty é que o Grupo Brasil funciona 

como catalisador de todas as decisões e necessidades das empresas brasileiras localizadas na 

Argentina, para o governo brasileiro. Para o governo federal é extremamente interessante abrir 

esse diálogo. Recentemente, estive em reunião organizada na Embaixada brasileira, com a 

presença do ministro Celso Lafer, na qual os representantes do Grupo Brasil tiveram 

oportunidade de comentar os efeitos da crise argentina para as empresas brasileiras e informar 

seus respectivos planos de investimento. O Grupo Brasil não surgiu, de maneira nenhuma, 

como forma de suprir a falta, a ausência teórica do Itamaraty nas relações comerciais.  

Mariana, aluna do Curso de Relações Internacionais da PUC: Estamos discutindo 

integração e sociedade civil no Mercosul; no entanto até agora não foi mencionada a presença 

do Uruguai e do Paraguai nesse processo de integração. Assim sendo, pergunto ao Antônio 

Carlos Prado: qual a participação do Grupo Brasil nessas economias, e qual o caminho para se 

propiciar maior desenvolvimento e integração desses dois países junto às duas potências, Brasil 
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e Argentina, que acabam deixando-os de lado, e muitas vezes não propiciando condições para 

essa participação, que poderia vir a ser muito importante para o desenvolvimento das 

importações e exportações brasileiras? 

Outra pergunta para Roberto Teixeira da Costa: por que no Brasil ninguém investe na Bolsa de 

Valores? Não seria por falta de informação? Todo mundo se assusta, acha que vai perder 

dinheiro, porque a Bolsa envolve capital de alto risco, não existe um programa, um banco. 

Acho que as pessoas aplicam em caderneta de poupança por falta de informação. 

Maria Lúcia, aluna do Curso de Relações Internacionais da PUC: Já foi observada no 

governo do Estado de São Paulo uma certa iniciativa para atrair investimentos para o Estado. O 

site do governo do Estado, que se chama Central Digital para o Desenvolvimento, tem essa 

intenção. Só que ainda não foi adotado esse tipo de política direta, mais incisiva, em termos 

federais. O Brasil está se propondo a fornecer informação rápida e fácil para possíveis 

investidores, sejam brasileiros ou internacionais. Seria esse tipo de iniciativa interessante e 

eficaz para atrair investimentos e fazer com que a economia do país se desenvolva de maneira 

mais rápida, gerando mais empregos e até colaborando para o lado social, tendo em vista a 

defasagem existente em termos de distribuição de renda? 

Roberto Teixeira da Costa: Vou deixar com a coordenação o artigo que escrevi para a Carta 

do NUPRI, intitulado “Política externa do Brasil em 2001, ponto de inflexão”, publicado agora. 

Nele saliento o que falei aqui, durante minha apresentação, mostrando as mudanças havidas. 

Aqueles que quiserem ter conhecimento do teor desse documento devem solicitá-lo.  

Com relação à pergunta sobre a representação, a Argentina e o México têm um grupo crème de 

la crème de empresários. Na Argentina chama-se Consejo de Empresários e no México, 

Consejo Mexicano de Hombres de Negócios. São clubes de pessoas que se reúnem, 

periodicamente, para trocar idéias e formular políticas. No caso da Argentina, Antônio Carlos 

pode dar um testemunho muito melhor que o meu. Eu posso simplesmente me referir ao 

próprio CEAL, onde vejo pouquíssimas mudanças. Lembrem-se de que quando o presidente 

[Eduardo] Duhalde tomou posse, nos seus primeiros discursos disse que conseguiria colocar 

todos os empresários argentinos em uma única sala. Acho que essa informação encerra um 

certo exagero, mas não deixa de ter um fundo de verdade. Vejo uma renovação empresarial 

muito modesta. Participei de um jantar, aqui em São Paulo, com dez empresários argentinos e 

brasileiros em torno de Maurício Macri, que é visto como uma liderança empresarial. Sinto que 
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há um renascer da liderança empresarial; eles são os interlocutores. Mas esses interlocutores 

são da antiga Argentina e nós temos que conversar com a nova Argentina que sairá desse 

processo. A presidência do CEAL Internacional é rotativa; começou no Brasil, em 91, depois 

fez todo o giro da América Latina, e terminou com o Brasil, quando fui presidente 

internacional. Agora, voltou para a Argentina, e a presença da Argentina no CEAL 

Internacional coincidiu com essa fase, que é das mais difíceis da história do país. Tenho a 

impressão de que a situação econômica dos grupos argentinos passa por um problema 

gravíssimo. Estive com um banqueiro argentino, que acredita que 1/3 dos empresários 

argentinos não estão pagando os seus funcionários. Existe problema de emprego e os 

empregados não estão recebendo os seus salários. Até mesmo as multinacionais não estão 

honrando contratos, o que configura uma situação muito complicada. É muito difícil saber 

quem está em boa situação na Argentina. Vejo alguns empresários brasileiros começando a se 

movimentar no seguinte sentido: vamos ficar atentos, porque as oportunidades vão aparecer, e 

esse vai ser um bom momento de fazer bons negócios na Argentina.  

Com relação à pergunta da Maria Lúcia, informo que está sendo constituída uma agência 

nacional denominada Agência Brasil, com participação dos setores público e privado, que tem 

exatamente como função essa que você descreveu: fornecer informações e representar o Brasil 

em fóruns internacionais, assim como nos conflitos com o Itamaraty. Essa agência deve entrar 

brevemente em operação, dado que já foi selecionado um executivo para assumir sua gestão.  

Finalmente, quanto à questão da Bolsa de Valores, a sua pergunta é muito pertinente. 

Independentemente de todos os aspectos do sistema econômico que existe no Brasil – como 

taxa de juros, competição desigual entre renda fixa e renda variável –, a modificação da lei das 

S. A. foi muito tímida, insuficiente para proteger os investidores. Os interesses constituídos de 

grupos empresariais no Brasil são muito fortes, mas o aspecto educacional é certamente 

relevante.  

Quando fui presidente da CVM [Comissão de Valores Mobiliários], criada por uma lei em 76, 

tomei posse em 77 e fiquei três anos, até o final de 79. Como referência, eu tinha um tripé, que 

era regulação, educação e desenvolvimento. Nos primeiros meses, chegamos à conclusão de 

que um órgão federal iria sempre ter limitações muito grandes para atuar como articulador na 

área da educação. Então, com o apoio de todas as entidades do sistema, criamos o Comitê de 

Divulgação do Mercado de Capitais, o CODIMEC, que funcionou de forma eficaz até 89. Esse 

Comitê era apoiado pelas Bolsas, pelos bancos de investimentos, corretoras e distribuidoras de 
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valores. Em 89, houve uma grande crise no mercado, que acabou com a Bolsa do Rio de 

Janeiro. A Bolsa ficou sem recursos quando resolveram dissolver o CODIMEC.  

Uma das idéias que vou apresentar nesse congresso de Porto Alegre é justamente a de criarmos 

um instituto nacional destinado a divulgar o mercado de capitais. Sua função não seria, 

necessariamente, a de desenvolver ações, mas de promover eventos. Por exemplo: um dia viria 

um representante do CODIMEC aqui na PUC, juntamente com outras pessoas, para falar sobre 

o que é o mercado de capitais, quais são as oportunidades que oferece, quais são seus 

instrumentos. Esse instituto teria como finalidade promovê-lo no Brasil e no exterior, além de 

disseminar informações através de folhetos educativos. Lembro-me que eu mesmo escrevi um 

folheto sobre “por que abrir o capital da empresa”. Quais são as implicações? Tudo isso cabe 

ao setor privado fazer e não ao governo. Uma das conseqüências perversas que essa 

transferência de liquidez para o exterior trouxe para o país foi que isso acabou com um 

importante canal de distribuição, que eram as corretoras de valores. Hoje, negocia-se mais no 

exterior do que aqui, e esse canal de distribuição faz falta. Os bancos jamais vão ser canais 

importantes; as corretoras é que eram e faziam esse contato. A televisão, assim como os 

programas na internet, tudo isso funciona, mas felizmente, na nossa vida, nada substitui o 

contato pessoal. Olhar no olho, conversar com as pessoas, ainda é muito importante. Embora 

seja necessário estar instrumentado com toda a tecnologia do aparato moderno, isto deve 

ocorrer sem prejuízo dos instrumentos que o aproximam do seu público-alvo.  

Antônio Carlos Prado: Já existe um projeto antigo de criação de mercado de capitais único no 

Mercosul. Acredito que agora, depois da flutuação do peso, ele possa voltar a ser viável. Isso 

seria muito importante, por todas as razões que estávamos falando aqui. A Argentina é, 

sabidamente, uma formadora de poupança; como disse um amigo argentino, lamentavelmente 

eles têm uma mentalidade colonialista: tudo o que se ganha, se exporta. Acredita-se que exista 

hoje uma poupança argentina no exterior muito próxima de US$950 bilhões, sendo 

conservador. Na Argentina, a população não tem confiança nas políticas que o país vinha 

executando. Estão com uma estrutura de mercado de capitais doméstico deficiente e, apesar de 

terem feito grandes evoluções no mercado aberto eletrônico, estão desesperados para fazer uma 

fusão com a Bolsa de Valores de São Paulo. E isso ocorre justamente porque eles defendem a 

criação de um mercado regional. Estamos caminhando para isso; é uma questão de tempo. O 

que aconteceu quando o peso flutuou? Todo mundo foi comprar ação, porque a ação tem um 

espelho no mercado de Nova York. A compra de ações foi feita, principalmente, como reserva 

de patrimônio.  



 42

A respeito do Plano Diretor para o Mercado de Capitais no Brasil, considero fundamental 

mudar a forma de gestão do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. É preciso forçar para 

que nele seja incluído um percentual de 15 a 20% de ações, de modo a alterar essa taxa ridícula 

de retorno ao trabalhador, de TR + 3% ao ano. Uma pequena adição conservadora de ações de 

empresas líderes no mercado daria uma alavancagem incrível aos rendimentos desse Fundo. O 

exemplo tem que ser dado dentro de casa: é possível oferecer ao trabalhador uma formação de 

poupança com ações que lhe permitam boa rentabilidade a longo prazo. Enquanto isso não 

acontecer, fica muito difícil sair da renda fixa.  

Agora, um comentário final sobre a integração. Uma das experiências do Grupo Brasil na 

Argentina consistiu em entender que todo investimento em outro país envolve, forçosamente, o 

deslocamento de um executivo, do que não temos tradição no Brasil. A coisa mais difícil é 

conseguir exportar um executivo brasileiro; eles têm dificuldade de adaptação e de língua. 

Então, o Grupo Brasil acabou exercendo também uma função de tipo wellcome baggage. A 

saída de São Paulo para assumir a gerência de marketing da Brahma, na Argentina, foi um caso 

bem ilustrativo. Ele estava perdido, não sabia por onde começar. Não temos a mentalidade de 

preparar o deslocamento de um executivo para o exterior com antecipação. Pensam que com 

duas horas e meia de distância, é sempre possível, quando der saudades, voltar, e não é bem 

assim. Criamos, dentro do Grupo Brasil, uma rede de apoio muito informal. Às vezes, eles não 

sabem nem como abrir uma conta em banco, porque na Argentina o processo é diferente. 

Entidades como o Grupo Brasil, além do seu objetivo fundamental, também têm que dar apoio 

aos cidadãos brasileiros expatriados, que nunca foram para lá e ficam perdidos. Esse apoio 

envolve inclusive a solução do problema da escola dos filhos. Ensino é coisa complicada. O 

feedback que temos recebido dos pais que acompanham a educação dos filhos é que eles estão 

impressionados com o alto nível do ensino, considerado muito melhor do que o nosso. 
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PARTE 2 – GOVERNOS SUBNACIONAIS NO MERCOSUL  
 
 
Coordenador: Marco Aurélio Nogueira (UNESP) 
Expositores: Daniel Cieza (Universidade de la Plata; ex-deputado da Província de 

Buenos Aires) 
Marco César Moura Daniel (Ministério das Relações Exteriores – 
Assessoria de Relações Federativas) 
Waldomiro Pecht (FUNDAP) 
Milton Flávio Marques Lautenschlager (Presidente da União de 
Parlamentares do Mercosul) 

 
 

INTRODUÇÃO 

Este seminário se realiza no quadro do projeto temático de pesquisa desenvolvido 

conjuntamente pelo Centro de Estudos de Cultura Contemporânea (CEDEC) e pela área de 

Ciências Sociais da PUC. Conta também com a colaboração de pesquisadores da Fundação 

Getúlio Vargas e da UNESP, onde sou professor no campus de Araraquara. Basicamente, nessa 

pesquisa, financiada pela FAPESP, a intenção que nos moveu foi tentar investigar os processos 

de integração a partir de uma ótica que nos parecia ser original: a ótica dos governos 

subnacionais. Trata-se de verificar como as instâncias estaduais ou municipais, como é o caso 

do Brasil, ou provinciais, como é o caso da Argentina, participam no processo de integração no 

âmbito específico do Mercosul, ainda que a pesquisa não tenha se limitado exclusivamente ao 

Mercosul.  

Para tentar costurar um eixo de aproximação entre as várias intervenções, achei por bem 

formular algumas questões, apenas para termos alguns pontos de identificação, o que não 

significa dizer que cada exposição deva se orientar por isso. Vou rapidamente apresentar essas 

questões. Primeiro, seria interessante saber se existe um lugar específico para as instâncias 

subnacionais nos atuais processos de integração. Ou seja, os governos estaduais e municipais 

têm o que fazer nos processos de integração? Se a resposta for positiva, seria interessante saber 

o que é que as instâncias deveriam acrescentar ao processo de integração.  

O segundo tema é uma decorrência desse primeiro: a integração se torna mais virtuosa, se 

completa melhor, com a intervenção ativa das instâncias subnacionais? Ou seja, a integração 
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muda de qualidade na medida em que Estados, municípios, províncias e regiões intervenham 

ativamente nela?  

A terceira questão envolve um olhar não somente sobre o Estado de São Paulo, mas também 

sobre a maior parte dos Estados brasileiros: por que é que as instâncias subnacionais põem-se 

tão passivamente diante da integração, ou seja, por que não há, por parte dessas instâncias de 

governo, uma atuação mais firme, mais forte e mais ativa nos processos de integração, de modo 

até mesmo a orientá-los de acordo com seus próprios interesses? 

O último ponto seria: admitindo-se que seja importante a participação dessas instâncias, o que 

poderia ser feito para que elas passassem a ter uma atuação mais forte? Em certa medida, seria 

essa a expectativa do grupo de pesquisadores que atuou nesse seminário, em relação ao debate 

de hoje.  

O debate contará com a participação de quatro palestrantes; não intervirei mais na discussão. A 

mesa está muito bem representada por Daniel Cieza, ex-deputado da Província de Buenos 

Aires; conta também com a presença do economista Waldomiro Pecht, do conselheiro Marco 

César, do Itamaraty, e do deputado Milton Flávio. Para dar início à discussão, vou convidar o 

conselheiro Marco César a fazer uso da palavra.  

 

Marco Aurélio Nogueira 
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1. O ITAMARATY E OS GOVERNOS SUBNACIONAIS - Marco César Moura Daniel 

1.1. Assessoria de Relações Federativas (ARF) 

Gostaria de agradecer o convite dos organizadores. É importante para o Itamaraty participar de 

reuniões como esta, até para conhecer quais são os interesses dos governos subnacionais no 

processo de integração.  

Vou dar uma pequena notícia sobre a organização, no Itamaraty, dessa nova unidade, 

denominada Assessoria de Relações Federativas. Seu objetivo consiste, exatamente, em 

coordenar e apoiar os governos subnacionais no processo de integração que se realiza não só 

no âmbito do Mercosul, mas com outros países também. Vou ler um resumo de uma 

informação sobre a criação, no Itamaraty, dessa unidade que trata das Relações Federativas. 

Ela foi criada exatamente em razão dessa nova e intensa participação dos governos 

subnacionais, estaduais e municipais, no processo de integração do Mercosul. Cada vez mais 

esses governos subnacionais participam na organização e na condução da política externa 

brasileira. “A Assessoria de Relações Federativas do Itamaraty foi instituída em junho de 97, 

criada por determinação expressa do Presidente da República e vinculada diretamente ao 

Gabinete do Ministro de Estado de Relações Exteriores, com a missão precípua de intermediar 

as relações entre o Itamaraty e os governos dos Estados e municípios brasileiros, com o 

objetivo de assessorá-los nas suas iniciativas externas, tratativas com governos estrangeiros e 

organismos internacionais. A Assessoria tem por objetivo sistematizar e centralizar os contatos 

entre os governos estaduais e municipais e o Itamaraty, até então dispersos entre as várias áreas 

substantivas da Secretaria de Estado. Busca promover, além disso, a interlocução dos Estados e 

municípios com os escritórios regionais do Itamaraty no Brasil. A essa Assessoria do Itamaraty 

estão subordinados oito escritórios regionais, sediados em oito Estados brasileiros”. 

A criação da Assessoria resulta da permanente preocupação do Ministério das Relações 

Exteriores em desenvolver instrumentos institucionais que o habilitem a acompanhar a 

evolução interna da sociedade brasileira e a fazer frente aos novos desafios que o país enfrenta 

no cenário internacional, marcado por profundas transformações. A complexa e dinâmica 

ordem mundial que se delineia a partir dessas mudanças aponta para o fortalecimento do poder 

local que se mostrou capaz, em muitas circunstâncias, de ocupar com eficácia o espaço de 
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mediação entre as demandas dos cidadãos e fenômenos de caráter transnacional. Em função 

disso, os governos subnacionais têm assumido um papel de maior destaque nas relações 

externas dos Estados. Para sistemas federativos como o Brasil, essa nova realidade traz 

desafios e oportunidades. O reconhecimento da importância do poder local, marca de nossa 

tradição republicana, desde suas origens, foi aprofundado constitucionalmente com a 

Constituição Federal de 1988, que caracterizou os Municípios como entes da federação. Apesar 

da determinação constitucional que reserva, com exclusividade, à União a competência de 

formular e implementar a política externa brasileira, há uma clara percepção, por parte do 

Itamaraty, da necessidade e da importância de integrar as iniciativas e prioridades de Estados e 

municípios ao processo de identificação dos grandes interesses nacionais que exigem constante 

aprimoramento do diálogo entre o Ministério de Relações Exteriores, os diversos níveis da 

administração pública e a sociedade civil organizada”. 

1.2. Rede Mercocidades  

Em seguida, gostaria de dar um exemplo de como esse processo de participação dos governos 

nacionais na área internacional vem ocorrendo, principalmente no contexto do Mercosul, 

sobretudo no que se refere à atuação das cidades, ou seja, dos governos municipais.  

Vou ler uma pequena informação sobre a Rede Mercocidades e também sobre uma reunião 

especializada instituída no contexto do Mercosul, que passou a se chamar Reunião 

Especializada de Municípios e Intendentes do Mercosul, que é uma iniciativa recente, 

conduzida por 60 cidades dos 4 países do Mercosul, mais Bolívia e Chile.  

“No contexto sul-americano, por ocasião da celebração do Tratado que instituiu o Mercosul, 

governantes municipais do bloco regional reunidos em Assunção, em 95, manifestaram a 

vontade de estabelecer uma rede associando os principais centros urbanos dos países do 

Mercosul, mais Bolívia e Chile, com o objetivo de fortalecer as municipalidades, como 

contrapartida lógica e natural do processo de globalização. Procuravam, assim, viabilizar uma 

maior participação das administrações locais no processo de integração regional, incentivando 

a cooperação entre as cidades associadas, particularmente em assuntos prioritários, a serem 

debatidos dentro de unidades temáticas da rede. Em conseqüência, foi constituída, em 

novembro daquele ano, a Rede Mercocidades concebida a partir da constatação de que entre os 

problemas levantados pelo Mercosul estava a fundamental questão da distância entre os 

habitantes das cidades e os centros de planejamento e implementação de políticas comunitárias. 
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Ademais, diante das condições econômicas existentes no plano mundial, fez-se também 

necessário compreender como operavam as decisões macro nos níveis locais. Dessa forma, a 

idéia de uma integração regional por via municipal viria trazer uma resposta ao processo de 

globalização, uma vez que as cidades não poderiam permanecer à margem dos blocos de 

integração, posto que nelas as medidas regionais encontravam maior repercussão.  

Quando de sua criação, no final de 95, ficou estabelecido que a Rede Mercocidades se reuniria 

anualmente, com revezamento de sede, passando cada cidade sede, na ocasião dessa Reunião 

de Cúpula, a assumir a secretaria executiva da rede. Atualmente, a Rede Mercocidades é 

formada por mais de 60 cidades da Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai, que 

desenvolvem trabalhos comuns em doze unidades temáticas. As unidades temáticas 

constituem-se no principal espaço de integração das cidades por meio de ações, programas e 

projetos intermunicipais. 

Sua principal fonte institucional é a Reunião de Cúpula anual para eleger os membros do 

conselho e da secretaria executiva da Rede. A presença da Rede Mercocidades nas instâncias 

institucionais do Mercosul foi uma reivindicação manifesta desde a sua criação, na mesma 

cidade em que o Mercosul foi institucionalizado. Assim, na última Reunião de Cúpula do 

Mercosul, em Florianópolis, foi criado um Fórum Especializado de Prefeitos e Intendentes, 

atendendo aos anseios de institucionalização da Rede Mercocidades, no contexto do Mercosul. 

Tal Fórum, denominado Reunião Especializada de Municípios e Intendência do Mercosul, foi 

criado pela resolução 90 do Grupo Mercado Comum, em dezembro de 2000, com o objetivo de 

promover o diálogo e a cooperação entre as autoridades no nível municipal dos países do 

Mercosul. Houve, até o momento, duas reuniões desse grupo. A primeira, constitutiva, ocorreu 

em Assunção, em junho de 2001, e a segunda, em Montevidéu, em outubro do ano passado.  

A Rede Mercocidades opera hoje com doze unidades temáticas. São elas: Autonomia e Gestão 

Municipal; Operação Internacional; Ciência e Tecnologia; Cultura; Desenvolvimento 

Econômico Local; Desenvolvimento Social; Desenvolvimento Urbano; Educação; Meio 

Ambiente; Planejamento Estratégico; e Turismo. Dentre essas unidades temáticas, cinco têm 

cidades brasileiras como responsáveis: Ciência e Tecnologia é coordenada pela cidade do Rio 

de Janeiro, Cultura pela cidade de Juiz de Fora, Meio Ambiente por São Paulo, Turismo por 

Belo Horizonte, e Cooperação Internacional pela cidade de Porto Alegre.  
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A última reunião do Conselho de Mercocidades ocorreu também em Montevidéu, em 23 de 

outubro de 2001. Entre os objetivos básicos da Rede Mercocidades cabe destacar os seguintes: 

“1º. criar mecanismos eficientes de comunicação entre as cidades, com vistas a facilitar o 

intercâmbio de experiências e informações, bem como o acesso dos cidadãos aos centros 

municipais de cultura, pesquisa e desenvolvimento tecnológico; 2º. colaborar com as políticas 

de desenvolvimento das cidades com vistas à melhoria da qualidade de vida de seus habitantes; 

3º. estabelecer convênios e/ou impulsionar atividades previstas em instrumentos de cooperação 

já existentes entre as prefeituras, com o objetivo de dinamizar os serviços de natureza conjunta, 

e ainda difundir a cultura da democracia por meio do estabelecimento de relações de 

cooperação, implementação de políticas coordenadas.” 

Essa Rede é uma iniciativa nova, incipiente, que tende a crescer e tem crescido, especialmente 

agora, quando o Mercosul atravessa essa fase difícil, cada vez mais difícil. É uma iniciativa que 

depende basicamente das cidades, dos governos municipais. O governo federal vem 

acompanhando e procurando estimular sua evolução porque os resultados tendem a ser muito 

promissores. As iniciativas mais importantes são aquelas que partem das comunidades e 

governos locais. Essas iniciativas têm sido vistas pelo Itamaraty e por nossa Assessoria como 

muito importantes e tendem a trazer resultados positivos para o Mercosul. 

 

2. AS INSTÂNCIAS SUBNACIONAIS E A TRANSNACIONALIZAÇÃO NA 

ARGENTINA - Daniel Cieza  

2.1. Introdução 

Gostaria de agradecer aos organizadores deste evento, que me parece de máxima importância 

para as relações que estamos estabelecendo no Mercosul. Digo de suma importância porque 

esta preocupação de relacionar o global e o local e tomar como objeto de investigação o papel 

dos estados subnacionais tem muita importância na conjuntura atual. 

É sabido que a etapa atual de transnacionalização ou globalização da economia ganhou um 

papel diferente, de importância crescente, nos âmbitos locais e provinciais. Isso tem a ver 

também com a tendência, no nível mundial, de descentralizar a execução de serviços como 

saúde e educação. Os cenários locais e provinciais têm se transformado em teatro de grandes 
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batalhas de resistência, onde se desenrolam tentativas de ajustes permanentes dos organismos 

multinacionais.  

Quero recordar que o exemplo argentino demonstra que, de alguma forma, os Estados 

provinciais estão sendo o maior obstáculo aos programas de ajuste do Fundo Monetário 

Internacional e dos organismos de crédito. O novo inspetor ou emissário do FMI foi a Grano, 

para uma reunião direta com os governadores provinciais, porque se deu conta de que a única 

forma de ajustar a economia argentina é tendo uma relação direta com os governadores 

provinciais. Isso mostra a importância política crescente das instâncias subnacionais.  

2.2. A Província de Buenos Aires 

Vou apresentar brevemente a Província de Buenos Aires, para depois fazer algumas referências 

sobre sua relação com o Mercosul. Em primeiro lugar, quero mencionar suas dimensões que, 

muitas vezes, não temos em conta. A Província de Buenos Aires tem dimensões comparáveis à 

Itália ou Inglaterra; concentra 40% da população da Argentina, 33 % do produto nacional 

bruto, 40% da atividade industrial, é o primeiro exportador mundial de trigo e o segundo, de 

soja. Também concentra uma das superfícies de terra cultivável per capita mais importantes do 

planeta. Sem dúvida, o paradoxo é que, na atualidade, concentra outras problemáticas que têm 

a ver com a exclusão social. Hoje, na Província de Buenos Aires, verifica-se uma concentração 

da pobreza que é superior à média nacional; estima-se que supere 40% da população de outros 

lugares, e o desemprego aberto – que mede só uma das dimensões do problema do emprego – é 

superior a 20%. Isso não está refletindo uma situação de potencialidades face ao futuro, mas 

uma realidade dramática.  

Quanto ao processo político, cabe mencionar uma rica experiência de tradição que remonta ao 

século XIX: a Província de Buenos Aires foi cenário da resistência indígena; muitos ignoram 

que, até meados do século XIX, a maior parte da Província de Buenos Aires estava nas mãos 

de uma Confederação Mapuche ou Araucana, e que havia uma espécie de chefe que discutia de 

igual para igual com o governo da confederação. Houve também uma tentativa de 

confederação, encabeçada por um célebre caudilho – [Juan Manuel] Rosas –, que naquele 

momento encaminhava um projeto federal e representava a Confederação Argentina. Tudo isso 

foi gerando uma experiência de autonomia muito importante que se projeta no século XX. A 

Argentina e a Província de Buenos Aires sofreram uma grande mutação; em poucos anos, 

transformaram-se no celeiro do mundo e, no princípio do século XX, a capital federal e a 
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conurbação bonaerense é uma das áreas de maior desenvolvimento urbano, de maior nível de 

vida, que pode ser medido, por exemplo, pelo número de médicos per capita. Há, inclusive, um 

dado anedótico a esse respeito: nessa zona concentrava-se mais da metade de todos os 

automóveis da América Latina. Foi, durante 20/30 anos, uma espécie de granja privilegiada da 

Inglaterra. Depois da grande crise de 30, a Província de Buenos Aires foi o epicentro do 

fenômeno peronista, um dos movimentos populistas mais importantes do mundo. E tomando a 

experiência mais recente, na Província de Buenos Aires perfilam-se os líderes políticos mais 

transcendentais de nosso país: é o caso de [Raúl] Alfonsín, que emerge na Província de Buenos 

Aires e do atual presidente Duhalde, que também tem sua base política na Província de Buenos 

Aires.  

Digamos que esse rico processo político entranha uma forte instabilidade institucional. Em 

todo o século XX, a duração média do mandato de governadores, interventores ou 

comissionados nacionais titulares do poder executivo bonaerense não alcança dois anos. Além 

disto, no decorrer do século XX sucederam-se ao redor de 60 governadores ou interventores. 

Praticamente, nenhum governador conseguiu terminar seu mandato, salvo nos casos do 

governador [Domingo] Mercante, à época do peronismo clássico, e, mais recentemente, de 

Duhalde e do governador da União Cívica Radical, Armendares. O último governador, 

Ruckauf, volta à tradição da instabilidade institucional: após 2 anos de governo, fugiu; 

abandonou a Província e refugiou-se na chancelaria. Ou seja, o panorama é de instabilidade 

institucional. 

Quanto à relação com o Mercosul, neste momento a Província de Buenos Aires concentra 50% 

das exportações da Argentina e tem aumentado sua participação em relação ao bloco. Em 1990, 

exportava só 25% para o Mercosul e o resto para outras regiões; na atualidade, 45% das 

exportações bonaerenses têm esse bloco como destino. Digamos que esta participação no 

Mercosul não é muito diversificada; os economistas e especialistas no tema assinalam que ela 

está muito concentrada na área de autopeças e de material de transporte, e que não conseguiu 

se diversificar no bloco.  

Também na Província de Buenos Aires ocorreram experimentos de alianças empresariais; 

muitas pequenas e médias empresas bonaerenses fizeram associações com empresas 

brasileiras. Porém, análises mais profundas demonstraram que se trataram de alianças muito 

pragmáticas, que não levaram em conta o conhecimento de mercado do sócio estrangeiro e que 
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não tiveram continuidade. De qualquer forma, o importante aqui é ressaltar que a Província de 

Buenos Aires foi a que teve a maior inserção no Mercosul, sobretudo no âmbito econômico.  

No âmbito institucional, deve-se assinalar um escasso protagonismo governamental, que se 

deve à situação de deterioração do Estado na Argentina. Há 5 anos, Alain Touraine disse a 

seguinte frase provocativa: “Na Argentina, não existe Estado”. Eu diria que na Província de 

Buenos Aires isso se dá de forma amplificada. Não existe Estado como aparato governamental, 

mas existe como aparato de clientelismo político, com baixo nível de eficiência na intervenção 

governamental. E, se somarmos a tudo isso o processo de privatização, devemos concluir que o 

Estado tem escassa eficiência e pouco poder de intervenção.  

Quanto à relação com o Mercosul, embora nos anos 90 tenha existido uma Subsecretaria de 

Relações Econômicas da Província de Buenos Aires (que dependia de vender a produção), a 

sua atuação vinculada ao Mercosul foi baixa no segmento de protocolos, acordos e atas. Em 10 

anos, celebraram-se apenas 5 acordos com o Mercosul e só 2 com Estados Provinciais. Na 

época de Ruckauf, nos últimos 2 anos, essa Subsecretaria subiu de posto e se transformou em 

Secretaria de Relações Internacionais, mas foi mais uma questão de marketing, que não se 

traduziu em uma forte intervenção, em termos de acordos, protocolos etc.  

Resumindo: o nível de intervenção governamental da Província de Buenos Aires no Mercosul é 

baixo e pobre. Quanto ao poder legislativo, a produção também tem sido baixa. O único 

convênio que foi celebrado, do qual inclusive participei (e aqui está o deputado paulista que 

pode certificá-lo), foi com a legislatura de São Paulo, em 1999. Celebrou-se um protocolo entre 

a legislatura bonaerense e a paulista que apresenta, entre seus compromissos, a realização de 

reuniões de legisladores, que deveriam ocorrer duas vezes por ano, porém, até o momento, 

ocorreu uma em 99 e outra em 2000. Além disso, assumiu-se um compromisso público de 

convocar nesse âmbito as universidades paulistas e bonaerenses, o que todavia está com a 

assinatura pendente.  

2.3. As universidades de Buenos Aires e sua relação com o Brasil  

Na Província de Buenos Aires funcionam dez universidades nacionais de relativa importância e 

que formaram algumas redes que têm relevância estratégica. Há uma rede de universidades do 

Noroeste da Província de Buenos Aires – a Universidade General Sarmiento, a San Martin 

Lucan e a Universidade Teológica de General Pacheco – chamada Unidesarrollo, em estreita 
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vinculação com a Rede Unitrabalho do Brasil, que tomo como exemplo. No ano passado, 

estive no lançamento da rede Unidesarrollo, e nele estavam presentes acadêmicos da Rede 

Unitrabalho.  

Por último, há certa tradição de relações entre organismos sindicais, especialmente entre a 

Central de Trabalhadores Argentinos – que tem uma filial importante na Província de Buenos 

Aires – e a CUT.  

Essa é uma descrição de como a Província de Buenos Aires – tanto no nível governamental no 

como social –,as universidades e o mundo sindical se inserem hoje em dia no Mercosul e 

especificamente no Brasil. Sem dúvida, essa relação tende a se aprofundar. A atual conjuntura 

obriga-nos a redobrar esforços. Como dizia Jorge Luís Borges, às vezes, se não nos une o 

amor, que nos una o espanto, porque deveríamos estar espantados diante da ameaça de 

intervenção de Bush, diante da forma solapada que está dando à intervenção na América 

Latina, diante da forma como essa administração e o FMI estão encaminhando a relação com o 

governo argentino, diante da situação dramática em que vive nosso país. Vocês viram quais são 

as exigências da última intervenção do FMI? São basicamente: liberar o dólar, eliminar os 

bônus ou moedas provinciais, e realizar um novo ajuste. Se a Argentina seguir ao pé da letra 

esses conselhos, entrará em uma etapa de forte rebelião social e de anarquia muito difícil de 

predizer.  

Neste momento, temos que apostar no fortalecimento do Mercosul, e em especial no 

fortalecimento dos laços sociais, culturais e universitários desse processo de integração, para 

seguir com a idéia de que o Mercosul não deve ser uma espécie de União Aduaneira, uma 

espécie de fronteira onde as empresas transnacionais fazem grandes negócios, mas um projeto 

regional comunitário que tenha a ver com projetos históricos, com afinidades culturais e com 

uma série de utopias compartilhadas.  

2.4. Propostas 

Nesse sentido, vou realizar propostas concretas que me parecem importantes para serem 

levadas em conta. Em primeiro lugar, é necessário maior protagonismo dos Estados 

provinciais; no caso concreto, deve-se exigir maior protagonismo da Província de Buenos 

Aires, com maiores doses de profissionalismo. Lamentavelmente, a Província de Buenos Aires 
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é um Estado que não se caracteriza por profissionalismo. Conheço-o por dentro, e diria que 

nele há mais clientelismo político do que profissionalismo e excelência técnica.  

Em segundo lugar, é preciso dinamizar suas relações legislativas. Temos, como ponto de 

partida, um protocolo que gera vínculos entre a legislatura paulista e a bonaerense. É preciso 

aprofundá-lo, e inclusive assumir o compromisso de constituir um fórum onde as universidades 

de São Paulo e Buenos Aires se relacionem.  

Finalmente, é fundamental redobrar as relações no âmbito da sociedade civil, envolvendo 

sindicatos, universidades – tanto públicas, como privadas ou mistas – e outras entidades que 

possam contribuir para ampliar a relação cultural. Por último, gostaria de felicitar os 

organizadores deste evento, porque esse tipo de reunião vai no caminho adequado: o caminho 

estratégico. Muito obrigado.  

3. GOVERNOS SUBNACIONAIS – FLUXOS COMERCIAIS, INTEGRAÇÃO FÍSICA 

E ECONÔMICA - Waldomiro Pecht 

Vou destacar na minha exposição um aspecto particular da integração econômica, assinalando 

que, especialmente no caso do Brasil, a questão dos governos subnacionais e seu papel no 

processo de integração do Mercosul não podem ser apreciados no conjunto de todos os Estados 

brasileiros. O que interessa, para o bloco, é uma área específica que, por determinadas razões 

de natureza geográfica e histórica, acabou participando e assumindo (ainda que passivamente) 

o processo de integração.  

Gostaria de destacar, também, que a questão da integração, vista sob a ótica subnacional, tem, 

no Brasil, uma implicação de natureza federativa muito forte pois, pendente de instrumentos, 

de políticas nacionais, a integração, afinal, interessa mais particularmente a um subconjunto de 

Estados. Como tratar isso e responder às perguntas iniciais que foram colocadas por Marco 

Aurélio nesse contexto? O que os Estados podem e devem fazer? 

Para ilustrar o assunto, gostaria de apresentar alguns dados. Em termos de comércio, o Sudeste 

e o Sul do Brasil concentram, aproximadamente, 4/5 do fluxo comercial com o Mercosul, isto 

é, mais de 80% do intercâmbio comercial, somando importações e exportações; o restante do 

Brasil pouco participa desse processo. Dentro desse subconjunto de Estados brasileiros 

representados pelo Sudeste e o Sul, o Estado de São Paulo, em particular, representa mais de 

50%. 
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A economia de São Paulo já está tão profundamente ligada ao Mercosul que as crises, os ciclos 

no Bloco, afetam fortemente o desempenho da economia paulista. 

3.1. Fluxo comercial  

As tabelas que vamos apresentar fornecem elementos sobre o fluxo de comércio entre as 

regiões do Brasil e o Mercosul. 

 

 

 

 

 

Tabela 1 

INTERCÂMBIO COMERCIAL BRASIL/MERCOSUL, CHILE E BOLÍVIA - 

EXPORTAÇÕES 2000 (US$ Mi) 

 
REGIÃO MERC %(A) %(B) MERC+CHI+BOL %(A) %(B)  Outros Países  Total Geral  

SUDESTE           
Espirito Santo  93 3,3 1,2 106 3,8 1,1  2.686 2.791 

Minas Gerais  513 7,7 6,6 601 9,0 6,4  6.110 6.711 

Rio de Janeiro  278 15,1 3,6 358 19,5 3,8  1.482 1.839 

São Paulo  3.774 19,1 48,8 4.641 23,4 49,7  15.147 19.788 

SUL           

Paraná  622 14,2 8,0 725 16,5 7,8  3.667 4.392 

Santa Catarina  417 15,4 5,4 524 19,3 5,6  2.188 2.712 

Rio Grande do Sul  997 17,3 12,9 1.177 20,4 12,6  4.603 5.780 

CENTRO-OESTE          

Mato Grosso do Sul  44,09 17,5 0,6 61 24,2 0,7  192 253 

Total       6.738  87,1 8.192  87,7  36.074 44.266 

Outros Estados  995  13 1.152  12  9.668 10.819 

Total do Brasil  7.733  100 9.344  100  45.742 55.086 

(A) Percentual  relativo ao total geral de cada Estado. 
(B) Percentual referente ao total de exportações do Brasil. 
Fonte: MDIC/SECEX - Sistema Alice 
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Tabela 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERCÂMBIO COMERCIAL BRASIL/MERCOSUL, CHILE E BOLÍVIA - EXPORTAÇÕES   2000 (US$
MI)

REGIÃO ARG %(A) %(B) URU %(A) %(B) PAR %(A) %(B) MERC %(A) %(B) CHI %(A) %(B) BOL %(A) %(B) TOTAL %(A) %(B)
Outros
Países

Total
Geral

 SUDESTE

Espirito Santo 86 3,1 1,4 6 0,205 0,9 2 0,055 0,2 93 3,3 1,2 11 0,4 0,9 1 0,0 0,4 106 3,8 1,1 2.686 2.791

Minas Gerais 443 6,6 7,1 38 0,6 5,7 32 0,5 3,8 513 7,7 6,6 73 1,1 5,8 15 0,2 4,1 601 9,0 6,4 6.110 6.711

Rio de Janeiro 220 12,0 3,5 23 1,2 3,4 35 1,9 4,2 278 15,1 3,6 68 3,7 5,4 12 0,7 3,4 358 19,5 3,8 1.482 1.839

São Paulo 3.142 15,9 50,4 250 1,3 37,3 382 1,9 45,9 3.774 19,1 48,8 666 3,4 53,5 201 1,0 55,1 4.641 23,4 49,7 15.147 19.788

 SUL

Paraná 474 10,8 7,6 41 0,9 6,2 106 2,4 12,8 622 14,2 8,0 86 2,0 6,9 17 0,4 4,6 725 16,5 7,8 3.667 4.392

Santa Catarina 294 10,9 4,7 58 2,1 8,7 65 2,4 7,8 417 15,4 5,4 91 3,4 7,3 16 0,6 4,4 524 19,3 5,6 2.188 2.712

Rio Grande do Sul 661 11,4 10,6 189 3,3 28,3 147 2,5 17,7 997 17,3 12,9 139 2,4 11,2 41 0,7 11,2 1.177 20,4 12,6 4.603 5.780

 CENTRO-OESTE 0

Mato Grosso do Sul 22 8,9 0,4 14 5,5 2,1 8 3,1 0,9 44,09 17,5 0,6 8 3,3 0,7 9 3,5 2,4 61 24,2 0,7 192 2530

Total 5.343 85,7 619 92,5 776 93,3 6.738 87,1 1.142 91,6 312 85,6 8.192 87,7 36.074 44.266

Outros Estados 889 14,3 50 7,5 56 6,7 995 12,9 104 8,4 53 14,4 1.152 12,3 9.668 10.8190

Total do Brasil 6.233 100 669 100 832 100 7.733 100 1.246 100 364 100 9.344 100 45.742 55.086

(A) Percentual  relativo ao total geral de cada estado

(B) Percentual referente ao total de exportações do Brasil

Fonte: MDIC/SECEX - Sistema Alice

Elaboração Própria
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Tabela 3 

INTERCÂMBIO COMERCIAL BRASIL/MERCOSUL, CHILE E BOLÍVIA - 

IMPORTAÇÕES 2000 (US$ mi) 

 
 

 
 
 

REGIÃO MERC %(A) %(B)  MERC+CHI+BOL %(A) %(B)  Outros Países  Total Geral  

SUDESTE            
Espirito Santo  337 13,5 4,3  449 17,9 5,0  2.059 2.508 

Minas Gerais  478 17,2 6,1  501 18,0 5,6  2.278 2.779 

Rio de Janeiro  830 16,8 10,6  854 17,3 9,6  4.094 4.948 

São Paulo  2.131 8,3 27,3  2.549 10,0 28,6  23.028 25.577 

SUL            

Paraná  622 27,7 8,0  706 29,7 7,9  3.978 4.684 

Santa Catarina  265 22,5 3,4  356 26,5 4,2  585 957 

Rio Grande do Sul  1.470 36,6 18,9  1.543 38,4 17,3  2.477 4.019 

CENTRO-OESTE           

Mato Grosso do Sul  26 16,4 0,3  138 85,6 1,5  23 161 

Total       6.161  79,0  7.095  79,8  38.522 45.633 

Outros Estados  1.635  21,0  1.800  20,2  8.351 10.151 

Total do Brasil 7.796  100,0  8.911  100,0  46.873 55.783 
(A) Percentual  relativo ao total geral de cada estado 
(B) Percentual referente ao total de importações do Brasil 
Fonte: MDIC/SECEX - Sistema Alice 
Elaboração Própria 
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Tabela 4 

INTERCÂMBIO COMERCIAL BRASIL/MERCOSUL, CHILE E BOLÍVIA - IMPORTAÇÕES
2000 (US$ MI)REGIÃO ARG %(A) %(B) UR %(A) %(B) PAR %(A) %(B) MERC %(A) %(B) CHI %(A) %(B) BOL %(A) %(B) TOTAL %(A) %(B)

Outros
Países

Total
Geral

 SUDESTE

Espirito Santo 320 12,8 4,7 15 0,6 2,5 3 0,103 0,7 337 13,5 4,3 111 4,4 11,4 0 0,0 0,2 449 17,9 5,0 2.059 2.508

Minas Gerais 463 16,7 6,8 11 0,4 1,9 4 0,142 1,1 478 17,2 6,1 21 0,8 2,2 1 0,051 1,0 501 18,0 5,6 2.278 2.779

Rio de Janeiro 802 16,2 11,7 27 0,5 4,5 1 0,0 0,3 830 16,8 10,6 22 0,5 2,3 1 0,0 1,0 854 17,3 9,6 4.094 4.948

São Paulo 1.887 7,3 27,6 220 0,9 36,6 45 0,174 12,7 2.131 8,3 27,3 411 1,6 42,2 7 0,0 4,9 2.549 10,0 28,6 23.028 25.577

 SUL 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0

Paraná 863 18,4 12,6 34 0,7 5,7 157 3,4 44,8 622 27,7 8,0 83 1,8 8,6 1 0,2 0,5 706 29,7 7,9 3.978 4.684

Santa Catarina 161 16,8 2,3 39 4,1 6,5 65 6,8 18,5 265 22,5 3,4 91 3,4 9,3 0 0,6 0,1 356 26,5 4,0 601 957

Rio Grande do Sul 1.275 31,7 18,6 189 4,7 31,4 6 0,159 1,8 1.470 36,6 18,9 56 1,4 5,7 17 0,4 12,1 1.543 38,4 17,3 2.477 4.019

 CENTRO-OESTE 0

Mato Grosso do Sul 2 1,2 0,0 0 0,1 0,0 24 15,2 6,9 26 16,4 0,3 0 0,0 0,0 111 69,2 79,2 138 85,6 1,5 23 161

Total 5.773 84,4 536 89,1 305 86,8 6.161 79,0 795 81,6 139 99,1 7.095 79,6 38.538 45.633

Outros Estados 1.071 15,6 66 10,9 46 13,2 1.635 21,0 179 18,4 1 0,9 1.816 20,4 8.335 10.151

Total Brasil 6.843 100,0 602 100,0 351 100,0 7.796 100,0 974 100,0 140 100,0 8.911 100,0 46.873 55.783

(A) Percentual  relativo ao total geral de cada estado

(B) Percentual relativo ao total de importações do Brasil

Fonte: MDIC/SECEX - Sistema Alice

Elaboração Própria
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Nas tabelas 1 e 2, os dados estão agrupados considerando o Mercosul básico (formado por 

Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai) e o que chamamos de Mercosul ampliado, que inclui 

também Bolívia e Chile. 

A coluna A apresenta o peso das exportações (ou importações) de cada região ou Estado do 

Brasil, com destino (ou origem) no Mercosul, em relação ao total das exportações 

(importações) da respectiva região ou Estado. 

A coluna B apresenta o peso (%) das exportações (ou importações) totais de cada região ou 

Estado para (do) Mercosul em relação ao total das exportações (importações) do Brasil para 

(do) Mercosul.  

Destacando alguns dados podemos verificar, quanto às exportações, que 19% das exportações 

totais do Estado de São Paulo estão dirigidas ao Mercosul básico. Considerando o Mercosul 

ampliado, esse percentual chega a 23%. 

Das exportações totais do Brasil para o Mercosul, 48,8% são originadas em São Paulo. 

Somando São Paulo com o Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, chegamos a 80% do 

total das exportações brasileiras para o Mercosul, e considerando todo o Sudeste, Sul e mais 

Mato Grosso do Sul, chegamos a 87% das exportações para o Mercosul. Se considerarmos o 

Mercosul ampliado, esse percentual chega a 88%. 

Como pode ser visto nas respectivas tabelas, as importações têm, em geral, padrão similar 

ainda que, quando analisamos Estado por Estado, o peso relativo de importações e exportações 

possa ser bastante diferente. 

O exame dos dados revela uma informação interessante: a presença do Mato Grosso do Sul já 

como importante parceiro comercial com o Mercosul. Essa presença está relacionada, 

principalmente, com a entrada em operação do gasoduto Bolívia/Brasil. Se bem que o grosso 

do gás importado seja trazido para São Paulo, a entrada se faz pelo Mato Grosso do Sul, onde 

fica registrada a importação. 

Observando mais detalhadamente o quadro das importações, vemos que, dos Estados 

considerados, São Paulo é aquele onde as importações do Mercosul pesam relativamente 

menos. De fato, do total importado pelo Estado (US$25,6 bilhões), apenas 8,3% têm origem no 
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Mercosul (10,0% considerando o Mercosul ampliado). Enquanto para o Rio Grande do Sul, 

36,6% de suas importações têm origem no Mercosul (38,4% considerando o Mercosul 

ampliado), para o Paraná esses percentuais são 27,7% e 29,7%, e para Santa Catarina 22,5% e 

26,5%, respectivamente.  

Entretanto, as importações paulistas do Mercosul representam 27,3% do total das importações 

brasileiras com origem no bloco (28,6% considerando o bloco ampliado). Já foi mencionado 

que 50% das exportações brasileiras para o Mercosul têm origem em São Paulo. Considerando 

o Mercosul ampliado tem-se reforçada a importância da região (conjunto de Estados 

analisados) no fluxo comercial. 

Com efeito, os Estados analisados em seu conjunto representam 87,1% das exportações 

brasileiras para o Mercosul e 79,0% das importações. Com o Mercosul ampliado, esses 

percentuais passam para 87,7% e 79,8%, respectivamente. 

Podemos considerar que esses dados são suficientes para comprovar a especificidade das 

regiões Sudeste e Sul e, particularmente, da economia paulista, quando tratamos da questão da 

integração econômica do Brasil no Mercosul.  

3.2. Eixos de integração e desenvolvimento  

Entretanto, outros elementos estão atuando para reforçar as tendências observadas. Como é 

sabido, além dessa concentração que os dados econômicos do fluxo comercial deixam bem 

evidentes, o governo brasileiro, em conjunto com os países da América Latina, tem um 

programa forte de promoção da integração física, com a execução de projetos na área de infra-

estrutura. 

Aquilo que apresentei do fluxo comercial ocorre porque existe uma infra-estrutura física que 

permite que esses fluxos aconteçam, e a tendência atual é de fortalecimento desses fluxos, com 

a implantação de novos projetos na área de infra-estrutura. 

O governo brasileiro, juntamente com o BID, o Banco Mundial e os demais governos 

nacionais, fixou um conjunto de projetos chamado “Os Grandes Eixos de Integração”, que 

estão sendo trabalhados no sentido de fortalecer o processo de integração na América Latina. 

O mapa a seguir assinala a localização desses eixos. 
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São 12 eixos, a saber: 1. Mercosul; 2. Andino; 3. Interoceânico Brasil-Bolívia-Peru-Chile; 4. 

Venezuela-Brasil-Guyana-Suryname; 5. Multimodal Orinoco-Amazonas-Plata; 6. Multimodal 

Amazonas; 7. Marítimo Atlântico; 8. Marítimo Pacífico; 9. Neuquém-Concepción; 10. Porto 

Alegre-Jujuy-Antofagasta; 11. Bolívia-Paraguai-Brasil; 12. Peru-Brasil. 

O conjunto de eixos não se restringe aos países do Mercosul e articula várias regiões do Brasil, 

não se limitando ao Sudeste e Sul do país. Entretanto, é clara a percepção de que há uma 

grande concentração de projetos que estão em implantação (seguindo a lógica dos eixos de 

desenvolvimento), centrados nas regiões Sudeste e Sul do Brasil. A conseqüência mais 

provável desse conjunto de projetos é que não haverá, a curto prazo, um espraiamento do 

processo de integração econômica com o Mercosul pelo território nacional. Ele tenderá a 

continuar concentrado nas regiões Sul e Sudeste do Brasil, incorporando o Mato Grosso do Sul. 

Em particular o Eixo 1 (Mercosul) e os Eixos 3 (Interoceânico Brasil-Bolívia-Peru-Chile), 10 

(Porto Alegre-Jujuy-Antofagasta) e 11 (Bolívia-Paraguai-Brasil) têm um conjunto de obras já 

em execução (estradas que estão sendo construídas, assim como pontes, ferrovias, dutos, linhas 

de transmissão de energia) e uma dinâmica de financiamento articulada junto a organismos 

financeiros internacionais e com a participação também de investidores privados, o que tende a 

fortalecer esse processo de integração mais localizado.  

Finalmente, gostaria de assinalar, a partir das observações já realizadas, o papel dos governos 

subnacionais, objeto principal de nossa pesquisa. Todos sabemos que, em uma federação, 

existem restrições de natureza constitucional que limitam as ações dos entes subnacionais na 

área de política internacional. Porém, é cada vez mais evidente a necessidade de aproveitar a 

contribuição potencial dessas entidades para o processo de integração. As palavras do 

conselheiro Marco César Moura Daniel assinalam que o Itamaraty tem prestado atenção à 

questão da participação subnacional no Mercosul, enfatizando o prisma das cidades e 

estimulando o programa Mercocidades. Não se percebe, entretanto, uma ação mais efetiva com 

relação aos Estados, ou seja, ao nível intermediário que existe entre o nacional e o local. Não se 

percebe uma ação mais efetiva do governo federal no sentido de incorporar os governos 

estaduais nesse movimento. Não sei se o conselheiro poderá falar algo mais sobre isso. Na 

verdade, os governos estaduais estão completamente ausentes do processo. Em termos de 

Brasil, não parece haver dúvidas de que os Estados das regiões Sul e Sudeste devem ser os 

novos protagonistas para qualquer avanço no processo de integração. Até agora eles não foram 

chamados a participar e têm permanecido (salvo poucas exceções, em situações particulares 

ligadas a questões locais, nos Estados fronteiriços) completamente passivos em relação às 
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decisões de políticas que afetam o processo de integração e a dinâmica de suas economias. Se 

isso acontece no Brasil, também parece não ser menos verdade para Argentina, Uruguai e 

Paraguai. 

Concluindo, a nossa constatação (dado que orienta a linha de pesquisa) vai no sentido de 

assinalar que o fenômeno da integração no Mercosul, quando considerado em termos regionais, 

é bem localizado e muito restrito, em termos espaciais; que no Brasil, até agora pelo menos, os 

frutos da integração estão concentrados e dizem respeito a um particular conjunto de entidades 

subnacionais; e que essas entidades têm-se comportado de forma passiva, permanecendo 

ausentes do debate sobre integração. Não há dúvida de que a integração poderia ser muito mais 

intensa, caso fossem melhor aproveitadas as oportunidades de investimento e intensificados os 

fluxos de bens e serviços entre os parceiros. A passividade existente entre as autoridades 

estaduais faz com que se desperdicem oportunidades de crescimento que trariam maior bem-

estar para as respectivas populações. Os países da região passam por fortes crises, alto 

desemprego, capacidade ociosa em vários níveis de atividade, e seus governos estão limitados 

na própria capacidade de gestão, em parte como decorrência do processo centralizado de 

decisões na economia, e não conseguem dar conta das especificidades regionais, quando a 

questão é integração econômica. Nessas condições, o potencial de integração não se realiza 

plenamente. O aproveitamento desse potencial certamente seria mais efetivo se os governos 

subnacionais, principalmente aqueles cujas economias estão mais diretamente vinculadas com 

o Mercosul, assumissem um papel mais ativo no processo, em vez de esperar passivamente que 

as decisões de políticas relacionadas com a integração sejam na sua totalidade “desenhadas” e 

implementadas pelos governos centrais. Chamo a atenção especialmente para a contribuição 

que o Estado de São Paulo teria a dar nesse processo. Muito obrigado. 

4. A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE SÃO PAULO E A GLOBALIZAÇÃO - Milton 

Flávio 

Inicialmente, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui participando deste seminário, 

que para nós traduz uma preocupação bastante grande e antiga. Ouvimos os palestrantes que 

nos antecederam demonstrar a importância que têm os Estados brasileiros localizados no Cone 

Sul, a importância que tem a Argentina, eventualmente o Uruguai, nos negócios que se 

realizam atualmente entre nossos países. No entanto, se formos confrontar esses dados com 

aquilo que o mundo econômico nos apresenta, diríamos que, ainda hoje, isso é muito pouco 
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representativo. Na verdade, obriga-nos a sermos mais ambiciosos e ter os olhos mais abertos 

para a realidade que se nos apresenta e que, seguramente, será o desafio que o Brasil vai 

enfrentar nos próximos anos.  

Ainda nesse fim de semana, participamos de um evento importante em Manaus, só para 

desmentir a afirmação do palestrante anterior de que apenas os Estados do Cone Sul se 

preocupam com a integração. A União Parlamentar do Mercosul reuniu-se em Manaus, e lá se 

reuniu porque o Amazonas tem uma preocupação equivalente aos Estados do Sul. Participamos 

de uma discussão importante sobre o ingresso da Venezuela na União de Parlamentares do 

Mercosul, na qual foi possível constatar que o Mercosul é considerado não mais como a união 

dos países que assinaram o Tratado do Mercosul, mas dos países que representam os interesses 

da América do Sul.  

Temos hoje, nos vários grupos econômicos, uma economia considerada de US$30 trilhões; 

destes, aproximadamente US$13,5 trilhões são representados pelo NAFTA. Desses US$13,5 

trilhões, US$10,5 trilhões são representados pela economia americana. Se levarmos em conta 

que o Mercosul tem aproximadamente 800 bilhões e o Pacto Andino 400 bilhões, dá para se ter 

uma idéia do tamanho da diferença e das dificuldades que nós, do Mercosul ou da América do 

Sul, teremos para discutir a integração com, eventualmente, o NAFTA, na composição da 

ALCA.  

A União Européia representa aproximadamente US$9,5 trilhões, e a Ásia e a Oceania 

aproximadamente US$7,5 trilhões. Chamo a atenção para esses fatos para dizer que, seja qual 

for a decisão que o Brasil venha a adotar no futuro, é muito importante que estejamos 

preparados para esse enfrentamento que certamente não será fácil. Na nossa opinião, será 

menos difícil se estivermos atuando além dos horizontes que hoje nos são oferecidos pelo 

Mercosul tradicional.  

Estou apresentando essa dimensão de grandeza apenas e tão somente para ressaltar a 

importância, já mencionada pelos que me antecederam, de São Paulo, dos Estados do Sul do 

Brasil e da Argentina, em particular. Essa é a realidade que encontramos aqui na Assembléia 

de São Paulo, há 7 anos. Era deputado até pouco mais de um mês e, quando cheguei na 

Assembléia de São Paulo, descobri, para nossa surpresa, oriundos que somos da universidade, 

que a nossa Assembléia é exatamente a Assembléia mais importante do Brasil, no que 

concerne à sua representação, seja demográfica ou econômica. Tínhamos uma vedação 



 64

regimental ou constitucional, de tal sorte que o deputado de São Paulo estava proibido de 

realizar qualquer atividade fora do território do nosso país. Mais do que isso, para que um 

deputado estadual paulista tivesse qualquer atuação fora do território nacional, precisávamos de 

uma autorização da Assembléia de São Paulo, que por sua vez estava proibida de fazer 

qualquer tipo de ressarcimento para que o deputado pudesse ter essa participação. Quando 

começamos a discutir com os deputados a impropriedade de uma situação como essa no mundo 

globalizado, recebemos a pecha de sermos um PhD, alguém que vinha da universidade e estava 

despreparado para entender inclusive qual seria o papel destinado aos parlamentares na 

Assembléia Legislativa de São Paulo. Foi necessário que tivéssemos a participação e a benção 

do já falecido deputado federal, ex-senador e ex-governador [André] Franco Montoro para que 

a Assembléia Legislativa de São Paulo tomasse consciência de que – mais do que o poder e o 

direito –  tinha a obrigação de criar mecanismos que nos inserissem no debate atual no mundo 

globalizado. Foi aproximadamente em 95 que, graças a um projeto de lei de nossa autoria, 

criamos em São Paulo o Fórum Parlamentar para Assuntos Latino-Americanos, que, de 

qualquer maneira, limitava a atuação da Assembléia de São Paulo à área de abrangência do 

Mercosul e, por uma condição muito particular, acrescentava a região do Caribe, justamente 

para nos permitir uma perspectiva maior de atuação.  

5. DEBATE 

Tullo Vigevani: Gostaria de fazer uma observação, particularmente em relação à intervenção 

de Daniel Cieza e Milton Flávio. Na pesquisa que desenvolvemos surge, claramente, as 

debilidades dos governos estaduais, tanto no caso brasileiro quanto argentino, mas tivemos 

ocasião de analisar mais o aspecto brasileiro, no que se refere à formulação de política 

internacional. O problema foi aqui apresentado, e os expositores limitaram-se a mencionar a 

possibilidade de criação de uma Secretaria de Relações Internacionais, uma agência ou algo 

desse tipo. Claro que esta é uma questão importante, mas o problema central não envolve 

apenas a constituição de uma instituição ou um órgão; a simples criação de um órgão não 

resolve o problema. Aliás, no governo do Estado de São Paulo, já houve uma Assessoria, cujo 

coordenador, o Prof. [Luiz Gonzaga de Mello] Belluzzo, tinha o status de secretário. Em outros 

Estados também existem secretarias análogas, como é o caso do Rio Grande do Sul, do Rio de 

Janeiro e do Paraná. O problema formal é importante, mas talvez não seja o aspecto 

fundamental.  
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A questão crucial que detectamos na pesquisa é que o processo de formulação ou estruturação 

do planejamento das políticas estaduais não leva em conta a centralidade das relações 

internacionais no mundo contemporâneo. Centralidade, aqui, significa incorporar desde o 

discurso da globalização até os impactos eventuais da ALCA, da OMC e, no nosso caso, do 

Mercosul. Daí a necessidade de adequação do planejamento estadual envolvendo, sobretudo, a 

formulação de políticas positivas. Waldomiro Pecht – que nessa pesquisa desenvolve os temas 

tanto da integração física dos países do Mercosul e dos impactos que ela acarreta sobre as 

estruturas estaduais, quanto da infra-estrutura física do Estado de São Paulo – mostra como não 

há uma ação positiva do governo estadual junto ao Banco Mundial e ao Banco Interamericano 

de Desenvolvimento, no sentido de fazer com que as políticas e as ações econômicas – assim 

como os financiamentos ao desenvolvimento – tenham relação direta com o projeto de 

integração regional. Esta é uma questão para reflexão, dado que envolve não apenas a criação 

de um instrumento, mas de uma política de longo prazo a ser seguida pelos Estados.  

Conversamos com o deputado Daniel Cieza a respeito da descrição por ele apresentada (ainda 

que rapidamente) sobre o contexto atual da Argentina e da Província de Buenos Aires. Trata-se 

de situação análoga à de São Paulo. Não há capacitação para as relações externas, talvez em 

função da abordagem de curto prazo adotada pelos governos no tratamento dessa questão. 

Embora as ações, os contatos internacionais e as relações externas sejam muito importantes, 

falta um elemento de nucleação, de armação de políticas de longo prazo. Esta é uma conclusão 

importante da nossa pesquisa, e que gostaríamos que servisse para o debate político no Estado 

de São Paulo. 

Daniel Cieza: Compartilho a observação que fez o professor Tullo. Existe realmente uma 

debilidade, sobretudo por parte do poder Executivo, em formular programas estratégicos de 

relações internacionais a partir do âmbito estadual ou provincial. Meu diagnóstico refere-se 

apenas ao meu país, à Argentina, que havia conspirado contra esse projeto estratégico. A 

instabilidade institucional de nosso país e da Província de Buenos Aires, assim como o grau de 

deterioração do Estado são produtos da privatização neoliberal e também do excesso de 

clientelismo político. Parece-me que a relação com as universidades é um aspecto fundamental. 

Como dizia o deputado Milton Flávio, é importante estimular a relação entre a Universidade de 

La Plata e a legislatura bonaerense. Existe maior consciência a respeito da necessidade de 

maior abertura do nível legislativo e do poder Executivo com os recursos humanos que existem 

na universidade. Vivemos uma contradição: no âmbito universitário há um grande manancial 

de análises, que às vezes não é aplicado; nossa investigação termina nos arquivos e pouca gente 
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lê. No nível legislativo, ao contrário, tomamos decisões muito rapidamente, de forma empírica, 

acelerada. Não temos o tempo e o nível de reflexão que existem nos claustros universitários. 

Daí a importância de promover maior articulação entre os âmbitos universitário e 

governamental.  

Oliveiros Ferreira, professor da PUC: Gostaria de fazer uma confissão pessoal: pertenço a 

uma igreja pouco freqüentada hoje que é a Igreja do Estado. Eu ouvi aqui o desmonte do 

Estado nacional. A começar pelo Itamaraty, que dá apoio para as cidades fazerem política 

externa e fica satisfeitíssimo quando uma cidade como a de São Paulo ajuda muito a fazer 

política externa. Eu me pergunto: onde está a Nação? Onde está o Estado?  

Marco César Moura Daniel: Talvez o senhor não tenha entendido. Não foi o Itamaraty que 

fez essa Rede Mercocidades; foi uma rede espontânea...  

Oliveiros Ferreira: O Itamaraty não tem uma Assessoria de Assuntos Federativos? Se o 

Estado desaparece da Argentina é problema dos argentinos; se o Estado desaparece do Brasil, é 

problema meu. 

Marco César Moura Daniel: Não é só o Brasil que constituiu uma Assessoria de Assuntos 

Federativos; países como Canadá, México, Rússia, sobretudo os Estados de estrutura 

federativa, também mantêm unidades federativas em suas chancelarias. No fundo, a Unidade 

de Relações Federativas, como li no texto, existe para assessorar as unidades da federação.  

Oliveiros Ferreira: O governo de Pernambuco ficou extremamente preocupado com o fato de 

o Mercosul só se preocupar com os Estados do Sul e Sudeste do Brasil, e o vice-presidente 

Marco Maciel foi inaugurar uma sessão do Itamaraty para cuidar do Mercosul, em Recife. 

Onde está a política de Estado? Estamos falando de governos subnacionais, de cidades e 

Estados, e a Nação desaparece?  

Marco César Moura Daniel: O Itamaraty não desapareceu. O Itamaraty continua com a 

estrutura que sempre teve; ao contrário, até deslocou diplomatas para tratar desses assuntos. E 

o episódio com o vice-presidente Marco Maciel não ocorreu como o senhor mencionou. À 

época do chanceler anterior, e não do atual, o Itamaraty criou uma unidade que se chama 

Assessoria de Relações Federativas. Essa Assessoria, por sua vez, estabeleceu oito escritórios 

em vários Estados brasileiros e não apenas em Pernambuco. No Paraná, em São Paulo, no Rio 

de Janeiro, em Santa Catarina e em Minas Gerais; são oito os Estados brasileiros que têm 
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escritórios de representação do Itamaraty. Para todas as chancelarias, é fundamental contar com 

informações dos Estados, sobretudo num país com as dimensões do Brasil. Eu citei o Canadá, o 

México e a Rússia exatamente pela dimensão territorial desses países e também pela 

dificuldade do órgão central obter informações diretas das comunidades e governos locais sem 

estar presente por intermédio de escritórios regionais. A estrutura do Itamaraty não mudou e 

sua atuação obedece aos dispositivos constitucionais. O objetivo da criação da Secretaria de 

Relações Federativas é muito claro: os governos subnacionais estão participando da política 

externa; não estão liderando. 

No Itamaraty também há opiniões divergentes, mas não vejo nada de negativo no fato de que o 

Itamaraty – que é o órgão que conduz a política externa brasileira – tenha escritórios regionais 

nos Estados para auscultar in loco e identificar os interesses desses Estados na formulação da 

política externa brasileira. O contrário seria o dirigismo.  

Milton Flávio: Temos aqui uma questão conceitual e ideológica, e fico feliz que seja possível 

debatê-la de forma aberta. Eu sou de uma geração que lutou muito para devolver a democracia 

a este país e que teve como líder Franco Montoro, que entendia que a descentralização e a 

participação eram fundamentais para a democracia moderna.  

Pertenço àquele grupo de pessoas que comemora a mudança que o Itamaraty realiza. Acho que, 

para nós, foi muito importante que o Itamaraty tenha pressentido, e mais que pressentido, tenha 

assumido algo que no mundo já existe, que é a possibilidade de o cidadão (que tem uma 

representação muito clara nos Estados e municípios) possa, de forma direta, participar. Aliás, 

temos na democracia duas alternativas: democracia representativa e democracia participativa. 

Sou daquele time que entende que as duas podem e devem conviver de forma harmônica. 

Embora deputado, não me sinto lesado quando o cidadão, enquanto indivíduo, luta para ter 

mecanismos de participação direta.  

Quero reiterar, mais uma vez, a disposição, muito bem demonstrada pelas Assembléias de 

Buenos Aires e de São Paulo, em subordinar os interesses macroeconômicos – e eu poderia 

dizer, até nacionais – aos interesses sociais, históricos e culturais, que no passado deveriam ter 

unido os nossos povos. Infelizmente, vivemos uma realidade territorial que foi conquistada, em 

muitas circunstâncias, através de acordos que não sei se seriam defensáveis nos dias de hoje. 

De qualquer maneira, acho muito importante a iniciativa do Itamaraty. Sei que existe um 

protocolo firmado entre Brasil e Rússia no sentido de tentar aprimorar essa nova formulação, 
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esse novo arcabouço jurídico, e que seguramente vai ser muito importante para a definição dos 

novos espaços, das novas responsabilidades que serão delegadas – dentro de uma visão mais 

clara e também mais moderna – pelo Itamaraty aos entes federados. Afinal de contas, não 

vivemos no Império do Brasil; vivemos na República Federativa do Brasil, onde cada Estado 

Federado e cada ente federado teve os seus espaços e suas responsabilidades definidas, e muito 

bem explicitadas, na Constituição de 88. 

Marco Aurélio Nogueira: No que concerne à nossa pesquisa, posso afirmar que o tema 

levantado pela apaixonada intervenção do Prof. Oliveiros Ferreira foi objeto das mais acesas 

discussões entre nós. A questão, no fundo, poderia ser posta da seguinte maneira: o 

fortalecimento do subnacional provoca, de modo inevitável, a implosão do nacional? Se 

provoca, qual o antídoto, dado que o processo de integração força o protagonismo do 

subnacional. O antídoto seria um refortalecimento unilateral do nacional, ou o antídoto seria 

uma projeção do subnacional, de modo a recompor o nacional? Tudo isso pode parecer um 

jogo de palavras, mas acho que hoje a agenda das discussões da teoria política relativa ao tema 

do Estado Nação no quadro da globalização passa em boa medida por essa questão. Como é 

que recompomos o Estado Nacional num quadro que tende a dissolver, a problematizar ou a 

comprimir o Estado Nacional, nas suas ações clássicas? Esta é uma questão que seguramente a 

agenda da ciência política e da sociologia mantém completamente aberta. Não temos uma 

resposta cabal para esse tema, mas ele está subjacente na nossa conversa. A intervenção do 

Prof. Oliveiros – dimensão polêmica à parte – nos traz à mente essa questão, que em nenhum 

momento ficou superada no quadro atual da globalização. Sem querer fechar a discussão, mas 

tentando trazer de novo para a mesa o nosso tema central, gostaria de fazer esse registro. 

Estamos, desse ponto de vista, em uma situação apaixonante: seremos testemunhas do século 

que enterrará o Estado Nacional, ou seremos testemunhas do século que recriará o Estado 

Nacional, retirando-o da dimensão de barbárie que acompanhou toda sua evolução, no quadro 

da modernidade? No fundo, é esta a discussão que cabe examinar daqui para frente, seja 

privilegiando os efeitos que a globalização tem sobre a dimensão subnacional, seja 

privilegiando a sociedade civil ou qualquer outro ator ou dimensão nesses processos de 

integração que, em boa medida, parecem ser a marca registrada deste início de século que 

estamos vivendo.  
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PARTE 3 – WORKSHOP “GESTÃO PÚBLICA ESTRATÉGICA DE 

GOVERNOS SUBNACIONAIS FRENTE AOS PROCESSOS DE 
INSERÇÃO INTERNACIONAL E INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA” 

 
 
 
Coordenador:  Tullo Vigevani (CEDEC e UNESP) 
Expositores:   Claudia Cavariani (Mestranda, PUC-SP)  

Daniel Cieza (Universidade de La Plata, ex-deputado da Província de 
Buenos Aires) 
Marco César Moura Daniel (Ministério das Relações Exteriores – 
Assessoria de Relações Federativas) 

 
 

Tullo Vigevani: Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de todos e, em especial, do 

Dr. Marco César Moura Daniel, da Assessoria de Relações Federativas, vinculada ao 

Ministério das Relações Exteriores; do Prof. Daniel Cieza, da Universidade de La Plata, que foi 

também deputado da Província de Buenos Aires; e da pesquisadora Claudia Cavariani, 

mestranda da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, que se dispuseram a aprofundar 

conosco a discussão sobre o tema da gestão de governos subnacionais no atual contexto de 

globalização e de integração regional. Como é de conhecimento geral, este workshop, realizado 

no âmbito do Seminário Internacional “Entre o Local e o Global: Governos Subnacionais e a 

Sociedade Civil na Integração Regional”, é aberto a todos os expositores deste evento, assim 

como a convidados especiais e aos pesquisadores do projeto temático “Gestão Pública 

Estratégica de Governos Subnacionais frente aos Processos de Inserção Internacional e 

Integração Latino-Americana”. É importante ressaltar que este projeto, apoiado pela FAPESP, 

está sendo desenvolvido em parceria entre o CEDEC e a PUC-SP e conta com a participação 

de quadros da UNESP, da FGV-SP e da FUNDAP.  

Dando início aos trabalhos, passo a palavra ao Dr. Marco César Daniel, que se propôs a 

elucidar algumas dúvidas a respeito dos objetivos institucionais e da dinâmica de 

funcionamento da Assessoria de Relações Federativas (ARF). 

Marco César Moura Daniel: A Assessoria de Relações Federativas é o canal constituído, é a 

unidade que tem o objetivo de assessorar Estados e municípios nas tratativas com governos 

estrangeiros e organismos internacionais. 
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José Blanes, professor da Faculdade São Francisco: Como funciona essa Assessoria? Tem 

um plano estabelecido de contatos com governos subnacionais? Quais são os temas que os 

governos subnacionais podem submeter à Assessoria? O que vai influir na política externa 

brasileira? 

Marco César Moura Daniel: Os temas são os mais diversos. A Assessoria é uma iniciativa 

incipiente; a unidade é nova, e depende muito da iniciativa e da ação dos governos 

subnacionais, dos governos estaduais e municipais. Isso já vem ocorrendo; há cidades mais 

ativas que outras. Também a participação no Mercosul tem sido muito ativa, sobretudo por 

parte das cidades.  

José Blanes: Quer dizer que as cidades são mais ativas que os Estados? 

Marco César Moura Daniel: Sim, no âmbito do Mercosul, sim; as cidades e prefeituras têm 

sido muito mais ativas. 

José Blanes: Em Santo André tem um convênio com a ONU para desenvolvimento social; essa 

Assessoria de Relações Federativas de São Paulo daria apoio para isso? 

Marco César Moura Daniel: Sim. Os temas são muito amplos e é difícil acompanhar tudo. Os 

temas tratados no âmbito dos governos estaduais são tão amplos quanto as questões do meio 

ambiente, da urbanização das cidades e temas sociais, mas na medida do possível 

acompanhamos e apoiamos essas iniciativas. O processo da Rede Mercocidades, por exemplo, 

é muito recente.  

José Blanes: A Assessoria trabalha mais a partir da demanda que recebe ou ela tem um plano? 

Marco César Moura Daniel: Realmente, ela tem trabalhado em função das demandas, que 

são muitas. O objetivo básico é justamente esse: atender as demandas das cidades, dos 

governos estaduais e municipais, governos subnacionais. Para isso foram abertos escritórios 

regionais. O de São Paulo está numa fase ainda instável porque está com uma chefia interina, 

no momento; ele funciona no Memorial da América Latina. 

José Blanes: Por exemplo: para que a Prefeitura de Santo André possa assinar um convênio 

com a ONU, esse convênio precisaria passar pela Assessoria? 

Marco César Moura Daniel: Precisaria. 
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José Blanes: E essa Assessoria, então, facilita o trâmite?  

Marco César Moura Daniel: Além da nossa Assessoria, há também no Itamaraty uma 

Divisão de Atos Internacionais, que analisa os atos internacionais, porque os tratados e acordos 

internacionais que envolvem responsabilidade financeira são de responsabilidade da União. 

Luiz Eduardo Wanderley: Uma pergunta que vale para os dois expositores: Marco César e 

Daniel Cieza. Como sociedade civil, não temos acesso ao modelo de governo argentino ou 

brasileiro, mas sabe-se, historicamente, que existe um plano estratégico do governo brasileiro 

para o Mercosul, no sentido de fortalecer o âmbito regional, para uma posterior negociação 

com a ALCA. Não sei se isso também acontece em relação à Argentina, se o governo adota 

essa conduta no sentido de fortalecer o bloco para uma posterior negociação com a ALCA. O 

ministro [Domingo] Cavallo sempre dizia que a ALCA era preferível ao Mercosul, mas não sei 

se tem um plano de governo. Qual é a posição do governo argentino? 

Daniel Cieza: No caso argentino, o problema que vejo é o da descontinuidade. O que faltou 

comentar sobre a Província de Buenos Aires é que falta uma política de Estado que tenha 

continuidade no tempo, e isso tem a ver também com crises institucionais. O caso da Província 

de Buenos Aires é sintomático: no decorrer do século XX, o tempo médio de permanência dos 

titulares do poder Executivo, ou seja, governadores, interventores ou comissionados nos seus 

respectivos cargos, não chega a 2 anos. Dos 60 titulares do poder Executivo, o único que 

terminou o mandato – salvo um coronel da época de Perón – foi Duhalde. O caso mais 

anedótico foi o de Ruckauf, que durou 2 anos e saiu correndo para a chancelaria quando caiu o 

esquema. Há uma forte descontinuidade institucional, o que faz com que seja difícil manter 

políticas de longo prazo. Coisa distinta do que se diz da chancelaria brasileira: a imprensa 

argentina tem apresentado o Itamaraty como exemplo a ser seguido, tendo em vista a 

continuidade da atuação da chancelaria brasileira.  

O segundo aspecto do meu comentário relativo ao Mercosul é o de enfatizar que a idéia de 

formar um bloco está muito arraigada na população. No ano passado, acompanhei pesquisas 

que procuravam identificar a preferência da população entre estar no Mercosul ou associar-se 

aos Estados Unidos; havia uma maioria que preferia alinhar-se ao Mercosul. O problema é que, 

durante o “menemismo”, a aliança estratégica, a famosa “relação carnal”, era com os Estados 

Unidos. Na realidade, hoje existe uma discussão pública: Menem continua afirmando que o 

aliado estratégico da Argentina é os Estados Unidos, enquanto que uma parte dos políticos – 
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inclusive Alfonsín e alguns justicialistas – continua afirmando que se deve priorizar o 

Mercosul. A isso se agrega um terceiro problema: a escassa tradição de relações internacionais 

do Partido Justicialista. O peronismo, por alguma razão, nunca teve uma política exterior 

agressiva, dinâmica, nunca deu séria importância à política internacional. Atualmente, também, 

é muito difícil saber se a Argentina vai dar continuidade ao Mercosul, porque o fato de se ter 

Ruckauf garante pouco. Ruckauf, como chanceler, garante pouco; ele é um político muito 

mutante, errático e, em geral, o que se pode dizer de Ruckauf é que ele faz tudo para chegar à 

presidência da Nação. Essa é a única conclusão a que se pode chegar. É muito difícil que ele dê 

continuidade ao impulso para o Mercosul. Este é o problema. 

Marco César Moura Daniel: No caso do Brasil, acho que o Mercosul continua sendo 

realmente prioridade do governo federal, apesar da crise pela qual passa a Argentina e o 

Mercosul como um todo. Mas o Mercosul continua sendo uma prioridade para o Brasil e, como 

o professor falou, é uma estratégia para melhorar o poder de negociação do Brasil em relação à 

ALCA. Com a ALCA, não sabemos exatamente quais são os termos da negociação. É algo 

indefinido, ao passo que o Mercosul constitui uma realidade concreta. Muita coisa já está 

acontecendo independentemente do governo federal. Veja-se, por exemplo, o caso da Rede 

Mercocidades; o governo federal simplesmente acompanha sua dinâmica. São as prefeituras, os 

governos municipais que estão levando a cabo a cooperação. A rede Mercocidades, por 

exemplo, está montada em torno de unidades temáticas, cuja coordenação é exercida por 

diferentes cidades brasileiras. A Prefeitura de Porto Alegre, por exemplo, está coordenando a 

unidade temática de cooperação internacional; a cidade de Belo Horizonte coordena a unidade 

temática de turismo; a de São Paulo coordena a unidade de meio ambiente; Juiz de Fora 

coordena a unidade de cultura; Rio de Janeiro coordena a unidade de ciência e tecnologia. 

Existem ainda vários outros temas que estão sendo tratados por outras cidades do Mercosul, e o 

governo federal tem simplesmente acompanhado essas iniciativas. O Mercosul é uma realidade 

que vai acontecer independentemente da crise do atual momento, até porque continua sendo 

prioridade do governo federal e do Itamaraty. O ideal seria que essa crise da Argentina fosse 

passageira. 

Claudia Cavariani: Em junho de 2000, foi divulgada uma pesquisa na qual indagava-se aos 

funcionários do Parlamento Argentino quais eram as melhores coisas que tinham acontecido 

em termos de desenvolvimento institucional. O Mercosul foi apontado como um fenômeno 

positivo, no qual as pessoas depositavam confiança.  
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As empresas sócias do Grupo Brasil realizaram investimentos diretos na Argentina sem apoio 

algum do governo. O apoio do BNDES já deveria ter ocorrido há bastante tempo. Alguns 

encontraram apoio, alguns já estavam presentes, como o Banco do Brasil. As empresas que 

chegaram posteriormente fizeram investimentos diretos, envolvendo a instalação de grandes 

fábricas, como é o caso da Brahma; outras, como a Hering, exportam suas mercadorias para a 

Argentina. Todas as formas de investimento são de longo prazo. Começou-se, então, a criar 

uma cultura da crise. As indústrias sabem que não estão instaladas num mercado estável e que 

têm que estar preparadas para enfrentar os momentos de crise.  

O que aconteceu, no ano passado, quando a situação começou a se agravar, foi a suspensão de 

um investimento previsto de US$2 milhões, que geraria cerca de 12 mil empregos diretos; as 

empresas brasileiras passariam a empregar de 12 a 14 mil pessoas, de acordo com as 

estimativas feitas. Alguns acordos foram prejudicados, como é o caso do intercâmbio de ativos 

entre a Petrobrás e uma rede de postos de gasolina, no qual a Petrobrás entrava com o posto de 

gasolina. Na época, comentou-se que a Petrobrás estaria demorando a entregar os documentos, 

e a Secretaria de Acordos Externos da Argentina tinha que aprovar o Acordo. A Petrobrás dizia 

estar organizando os documentos, mas de fato estava avaliando o risco de fazer esse acordo e 

de realizar uma troca de ativos em dólares, pois se perguntava o que aconteceria com esses 

ativos quando se desvalorizasse a moeda, em novembro. Criou-se essa cultura da crise, de 

prevenção.  

Agora, o que está acontecendo é uma diminuição da produção. Trata-se de uma estratégia de 

adequação ao mercado: suspende-se os investimentos, enquanto se espera que a situação 

melhore, para voltar a investir no país. As grandes empresas que compõem o Grupo Brasil, 

instaladas na Argentina, têm interesse e capital suficientes para esperar que a crise passe. A 

Trifil, por exemplo, sofre mais porque exporta mercadorias: sofreu com as barreiras impostas 

por Cavallo, e agora, sofre com os preços dos produtos.  

Por outro lado, algumas empresas ganharam com a atual situação. Quando Cavallo decretou, 

antes mesmo do corralito, a medida que impedia o livre desconto de cheques, criou-se uma 

febre de abertura de contas bancárias. O Itaú passou a facilitar a abertura de contas, de tal 

forma que era possível abrir a conta e retirar o cartão na hora. Enquanto outros bancos pediam 

uma série de documentos, no Itaú era possível mexer na conta pela rede interna do banco, do 

jeitinho brasileiro. Eu não tenho a estimativa, mas soube que o Itaú ganhou muitos clientes 

com isso.  
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Outra empresa que lucrou com a crise foi a Brahma. Os argentinos começaram a beber mais 

cerveja porque ficou mais barata. A Brahma ganhou mercado depois de ter sofrido muito. 

Quando se instalou na Argentina, ofereceu um tipo de cerveja que não era do gosto dos 

argentinos. A Brahma amargou três, quatro anos de prejuízo, até conseguir obter lucro e 

conquistar o mercado. Agora, tanto a Brahma quanto o Itaú estão lucrando no momento da 

crise, fazendo investimentos maciços em publicidade. A Brahma fez uma campanha 

publicitária como costuma fazer aqui no Brasil, com um videoclipe de 4 ou 5 minutos, 

direcionada ao público jovem, associando a cerveja com praia e diversão. 

O Itaú por sua vez, também, mudou muito seu perfil. Quando chegou na Argentina, comprou 

um banco que já existia. De repente, a propaganda do Itaú para a compra de imóveis invadiu 

toda a cidade e também os canais de televisão dedicados aos jovens.  

As empresas que não podem lucrar neste momento estão congelando os investimentos para 

esperar a saída da crise. As que podem, como é o caso dessas duas, continuam investindo.  

Karina Pasquariello Mariano, pesquisadora do CEDEC: O que me chamou a atenção no 

caso do Grupo Brasil foi o problema de consolidar a instituição. No entanto, em nenhum 

momento houve uma preocupação com a representação desse Grupo dentro das instituições do 

Mercosul. Toda a atuação do Grupo Brasil ocorre dentro de uma lógica informal; não se insere 

no processo formal do Mercosul. Mesmo sua relação com o Ministério de Relações Exteriores 

é essencialmente informal. Como fica, se não há essa preocupação com a formalização? Como 

é que você identifica isso? 

Para o Itamaraty, a pergunta é a seguinte: ao mesmo tempo em que o Itamaraty reconhece que 

existem questões que não podem ser tratadas se não houver uma certa cooperação em nível 

local e regional – como é o caso específico da integração regional, por exemplo –, não há 

nenhuma movimentação dentro da estrutura institucional do Mercosul no sentido de tentar 

incorporar essas esferas de governo. Na nossa pesquisa, vimos que na verdade o Estado de São 

Paulo não participou de nenhuma discussão de subgrupos nem como convidado, mesmo em 

momentos em que os interesses diretos do Estado de São Paulo estavam sendo afetados, como 

no caso do açúcar, por exemplo. Em nenhum momento algum representante do Estado de São 

Paulo esteve envolvido formalmente nas negociações para tentar encontrar soluções e fazer 

propostas. Isso pode ser interpretado como desinteresse por parte do Estado de São Paulo, ou o 

Itamaraty tem a pretensão de tentar resolver tudo por si mesmo, sem qualquer envolvimento da 
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sociedade? Dada essa constatação, por que não se faz o caminho de tentar incorporar outros 

níveis de participação? 

E para o deputado Daniel Cieza a pergunta é a seguinte: essa descontinuidade do Legislativo 

aponta para um fenômeno sintomático, que ocorre em todos os legislativos, tanto em nível 

federal quanto estadual, no Brasil. Trata-se do predomínio de uma certa relação mais pessoal 

do que realmente institucional, entre os deputados, ou seja, verifica-se um movimento de troca 

de informação baseado na aproximação pessoal. No caso brasileiro, identifica-se que o 

interesse pela integração regional depende do próprio político: aquele cujo eleitorado é mais 

envolvido com o Mercosul tende a se interessar e participar mais; aquele cujo eleitorado 

privilegia outras questões, acaba não participando. Se a opinião pública da Argentina tem 

envolvimento com o Mercosul, sabe da importância do Mercosul, e se a imprensa divulga esse 

assunto, por que os parlamentares não se envolvem de fato com o tema? 

Marco César Moura Daniel: Como não acompanhei o caso do açúcar de São Paulo, não 

posso informar se isso ocorreu por desinteresse do Estado de São Paulo. Existe um grupo 

específico no Itamaraty que cuida das negociações na área econômica, no âmbito do Mercosul. 

Caberia ao Estado de São Paulo fazer chegar a esse grupo as informações a respeito do que 

estava se passando. Não faz sentido pretender que o Itamaraty conduza sozinho um tema como 

esse. No Mercosul, as iniciativas são muito incipientes, estão começando, e são muitas as áreas 

de discussão. O que temos aprendido é que quanto mais informais forem os grupos de trabalho, 

melhor. Esse programa de Mercocidades é uma iniciativa das próprias cidades e não são 

prefeituras afetadas politicamente pelo Mercosul. Juiz de Fora, por exemplo, é uma prefeitura 

atuante nesse projeto de Mercocidades, como são também as prefeituras de São Paulo, Porto 

Alegre e Rio de Janeiro. É um processo mais ou menos espontâneo, e são exatamente esses que 

funcionam melhor. Com relação ao relacionamento da Embaixada com Grupo Brasil, a srta. 

Claudia conhece esse assunto mais do que eu, porém, pelo que pude acompanhar da 

experiência, ocorreu um tipo de participação formal na medida em que o setor de Promoção 

Comercial da Embaixada cedeu o espaço físico e fez funcionar esse projeto na Embaixada. 

Claudia Cavariani: Realmente, esse relacionamento teve início quando o Grupo Brasil pediu 

permissão para usar o auditório da Embaixada. A partir de então, o Setor Comercial, na figura 

do embaixador [Marcos] Azambuja, que foi embaixador brasileiro em Paris, apoiou a idéia não 

apenas cedendo o espaço físico da Embaixada, mas também propiciando que, na medida em 

que os empresários chegassem e procurassem diretamente o Setor de Promoção Comercial da 
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Embaixada, recebessem todo o apoio possível, além de informações a respeito da existência do 

Grupo Brasil. 

Marco César Moura Daniel: Gostaria de esclarecer que ela provavelmente conhece a 

Argentina muito mais do que eu. Sou diplomata de carreira e minha experiência de Mercosul 

vem da Assessoria de Relações Federativas, onde trabalho atualmente. Nos últimos 9 anos, a 

minha experiência foi muito longe do Brasil; estive em dois países europeus, e o último foi a 

China. 

Daniel Cieza: Com relação à pergunta de Karina, posso afirmar que devido à falta de 

continuidade no nível do poder Executivo, à falta de plano estratégico e à instabilidade 

institucional, sobretudo na região de Buenos Aires, onde o peronismo governa desde 87, não há 

uma forte preocupação com as relações internacionais. O que existe é um populismo 

autocentrado. No âmbito da legislatura, há dois elementos: primeiro, existe uma lógica própria. 

A população está fazendo uma espécie de catarse; todo mundo anda buscando um político para 

linchar, para atacar. A classe política está muito desprestigiada, com orçamento muito reduzido 

e sem iniciativa. A legislatura, às vezes, tinha uma maior abertura. Quando firmou o convênio 

com São Paulo, há 2 anos, em 1999, havia maior orçamento e maior iniciativa em relação às 

atividades de extensão legislativa, de ampliação da relação com outros países. Nos últimos 2 

anos, com a crise política, isso se limitou. Porém, creio que pode haver um fator novo capaz de 

reativar essa relação, no nível da legislatura: a desvalorização da moeda argentina vai motivar 

pequenos empresários e comerciantes argentinos a interessarem-se pelo Brasil. Tenho sido 

consultado a respeito por muitos comerciantes do setor gastronômico que estão pensando em 

investir no Brasil, em razão do problema de mercado. O mercado argentino sempre foi pequeno 

e a paridade cambial era compensada com o dólar barato. Neste momento, praticamente não há 

mercado na Argentina, e muitos comerciantes e pequenos empresários argentinos estão 

pensando em migrar. Estou recebendo consultas sobre quais são os requisitos para estabelecer 

uma empresa no Brasil e qual o mínimo de capital do qual devem dispor. Pode ser que o tema 

Mercosul se reative em função do maior interesse de setores da sociedade argentina em relação 

ao Brasil. Isso é uma tendência. 

Claudia Cavariani: Vou tentar responder a questão que Karina apresentou, cheia de 

paradoxos. O Grupo Brasil, primeiramente, é uma instituição bastante nova. Começou, 

informalmente, em 1994; foi registrada, em 96, como entidade representativa com o nome de 

Grupo Brasil. Neste momento, esse Grupo atravessa séria crise de identidade, tendo em vista a 
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necessidade de ter que institucionalizar e profissionalizar mais o seu trabalho, com o objetivo 

de conseguir atender a todas as demandas que estão sendo recebidas. Se, por um lado, nasceu 

nessa informalidade, por outro obteve o apoio informal do governo: o governo apoiou, o 

governo mostrou que apoiava essa iniciativa. Acho válido que seja feita uma pesquisa nesse 

sentido. Com o Acordo de Bitributação, o que aconteceu? As reuniões para esse Acordo foram 

feitas muitas vezes na ausência das pessoas ligadas ao projeto, e assim mesmo o trabalho foi 

concluído. Isto se deve a essa natureza informal da instituição, que precisa se profissionalizar 

um pouco. O Grupo falha ao se apresentar ao órgão competente, e falha também no sentido de 

não se dar a conhecer no Brasil, já que este país não constitui seu público. Como pesquisadora, 

questionei o vice-presidente do grupo: “vocês são capazes de conduzir uma negociação na 

Argentina, de conversar com o governo para resolver a situação das empresas que estão 

instaladas lá, mas não conseguem ir ao Brasil e se fazer conhecer no Brasil, entre os próprios 

membros do governo”. Isso é um paradoxo: você pode se sentar com o ex-embaixador 

Sebastião do Rego Barros, pode perguntar para o Fernando Henrique, pode perguntar para o 

Celso Lafer; eles vão saber o que é o Grupo Brasil, que ele representa o interesse das empresas 

brasileiras e que tem informações a passar. Mas se você for para dentro do Itamaraty, a 

informação não chega, e às vezes não é uma falha do Itamaraty, é uma falha do próprio Grupo, 

como instituição, que não se faz conhecer e não formaliza seu trabalho, não se profissionaliza. 

Por exemplo, ao invés de esperar ser procurado pela imprensa para só então divulgar sua 

opinião, o Grupo Brasil poderia elaborar um informe posicionando-se como instituição nesse 

contexto de crise. 

Embora o Grupo Brasil seja muitas vezes convocado pela Embaixada do Brasil, já tive 

experiências que revelaram o desconhecimento do Itamaraty. Ao visitar a Divisão América I, 

em uma outra pesquisa que eu fazia, tive a oportunidade de perguntar, de uma maneira muito 

informal, se conheciam o Grupo Brasil, e não conheciam. O diplomata passa a conhecê-lo 

somente quando vai para a Argentina. É um paradoxo. 

Karina Pasquariello Mariano: Você faz um estudo que, na verdade, vai ter que ser 

rediscutido e reelaborado no âmbito do Mercosul, vai ter que ser renegociado ali dentro. Então 

como é isso? 

Claudia Cavariani: O que eu não considero válido é o Grupo Brasil, como instituição, não ter 

capacidade de levar a tarefa adiante, por todas essas razões já mencionadas, relacionadas com a 

falta de profissionalismo. Por exemplo: se uma pessoa sai do projeto, ele fica parado. Porém, 
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essa experiência é interessante como uma proposta de um grupo de empresários, uma proposta 

da sociedade civil. 

Marcelo Passini Mariano, pesquisador do Cedec: Na medida em que o governo brasileiro 

não consegue, não tem capacidade para cumprir certas tarefas – e por isso se dá o crescimento 

de uma iniciativa como essa, constituída para cumprir uma função que o Estado, que o governo 

não realiza –, se o governo viesse a cumpri-la, o potencial de crescimento desse projeto 

aumentaria? 

Claudia Cavariani: Falta levarem a proposição. Na verdade, é uma iniciativa válida. Seria 

necessário identificar as propostas dos empresários relacionados com esse tema. Trata-se de 

identificar o que pode beneficiar o Mercosul e o que pode ser alterado. Eles têm a visão direta 

do mercado por estarem atuando nele. Essa parceria é muito válida, porque eles apontam os 

efeitos diretos; isso deveria ser levado para discussão com o governo. O projeto terminou, o 

acordo está concluído, já existe um rascunho. Existe agora, na Embaixada do Brasil, um adido 

tributário – coisa inédita –, que é uma pessoa da Receita Federal destacada para trabalhar com 

essas questões; falta isso ser levado adiante. Trata-se de uma proposta válida, que parte de um 

grupo, e que necessita ser levada às instâncias do governo; é preciso que se crie um canal de 

comunicação nesse sentido.  

Outro aspecto importante da atuação do Grupo Brasil reside no fato de que, muitas vezes, ele 

pode dizer ao governo argentino o que o governo brasileiro gostaria de dizer e não pode. Para o 

governo brasileiro, essa informalidade do grupo pode ser interessante, porque ele pode apontar 

defeitos na política argentina. Se o governo brasileiro fizesse isso, esse ato seria considerado 

como intromissão na política argentina, o que criaria uma situação de constrangimento. O 

grupo deve se fazer conhecer no Brasil, deve atuar mais. 

José Blanes: Você acha que essa falta de profissionalismo é mais falha do próprio Grupo do 

que do Itamaraty? 

Claudia Cavariani: Não acho que seja falha do Itamaraty. Acho que o Grupo precisa se 

profissionalizar e se fazer conhecer. Na medida em que se faz conhecer não somente no plano 

argentino, na medida em que participa, em que elabora informes, em que faz pesquisa, em que 

emite opiniões de maneira muito mais formal do que faz agora, ele vai naturalmente chegar a 

ser conhecido. O Grupo Brasil é consultado pela imprensa argentina sempre que acontece uma 
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crise; por exemplo: crise do frango, crise dos têxteis. É nesse momento que o Grupo emite 

opiniões, mas isto poderia ser realizado de forma mais organizada... 

José Blanes: Um palpite: na União Européia existe uma Comissão para formular políticas, que 

vai atrás desses casos. No Mercosul, os entes governamentais são jogados para os ministérios e 

para o Itamaraty, o que torna difícil coordenar uma política comercial, uma política industrial, 

uma política de meio ambiente. Então, a sociedade civil tem que tocar sozinha essas iniciativas. 

Isso não constitui um vácuo institucional para o próprio Mercosul? Não falta adquirir vida 

própria e institucional? 

Claudia Cavariani: Falta. Uma idéia muito válida, instituída pelo ministro Celso Lafer, foi a 

criação de um conselho empresarial com a finalidade de consultar os empresários. Talvez essa 

instância pudesse ser ampliada para o Mercosul e passar a envolver também outros grupos da 

sociedade civil, como por exemplo os sindicatos. O importante é despertar essa consciência. O 

Brasil, ao contrário do que tem feito, poderia contribuir para a maior institucionalização do 

Mercosul, aproveitando para tanto a experiência da diplomacia brasileira, que a diplomacia 

argentina não tem. À diplomacia argentina falta tradição. Um dos erros do Brasil foi não ter 

insistido nessa questão. Só agora foi criado, na ALCA, um órgão capaz de julgar as demandas 

existentes. 

Luiz Eduardo Wanderley: Deputado, em relação à Argentina, esses acordos parlamentares 

são muito interessantes; como poderíamos dinamizar isso? Por exemplo, existe na Argentina 

alguma instância semelhante ao Parlatino?  

Daniel Cieza: No caso de Buenos Aires, existe um escritório que funciona no Senado da 

Nação, mas eu o vejo com pouco dinamismo. O que se pode dinamizar é esse acordo entre a 

legislatura de São Paulo e a bonaerense. Vou aproveitar esta tarde para conversar com o 

deputado Milton Flávio e ver se conseguimos dar continuidade a isso. Atualmente, estou 

encarregado do Instituto de Estudios Legislativos, que tem como função transcender as extintas 

Administrações, dar certa continuidade à política de extensão legislativa, o que não é fácil, 

ainda menos nessa conjuntura. No protocolo estão previstos dois encontros com legisladores 

por ano, um em São Paulo e outro em La Plata, além do compromisso público de convocar as 

universidades para um encontro com legisladores de ambos os Estados. Vou falar com o 

deputado paulista Milton Flávio e com as autoridades atuais de La Plata para ver se, pelo 

menos, colocamos em marcha esses encontros entre os parlamentares e as universidades. 
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José Blanes: Sou da Assembléia Legislativa de São Paulo, ocupo um cargo interno, e soube 

que foi criado um Instituto de Estudos Legislativos da Assembléia paulista e da de Buenos 

Aires. 

Daniel Cieza: Eu sou o primeiro diretor desse grupo que se criou há 3 anos, e que nunca entrou 

em atividade. A idéia de dar início aos trabalhos foi enfatizada no ano passado, porque o 

problema que agrava a situação da Argentina é que a cada 2 anos há eleições parciais, e metade 

do corpo é renovado. Essa dinâmica trunca os trâmites e compromete a continuidade das ações.  

José Blanes: Em São Paulo, a mesa diretora também se renova a cada 2 anos. Esse instituto da 

Assembléia paulista prevê contatos permanentes com universidades. É preciso criar um canal 

adequado para trazer as universidades ao fórum. 

Daniel Cieza: Posso falar dos antecedentes; no ano passado, desenvolvemos atividades 

importantes. O problema da relação entre as universidades e a legislatura é que ela vinha 

ocorrendo pela via burocrática. Às vezes, a universidade recebe uma consulta da legislatura 

sobre um projeto de lei; pela via burocrática, quando recebíamos a resposta, a lei já havia sido 

sancionada há 3 ou 4 anos. Resolvemos então nomear um Conselho de 50 professores, das 10 

universidades da Província de Buenos Aires, cujos nomes foram selecionados por ordem 

temática, e os nomeamos Consultores ad honoris da Legislatura. Enviamo-lhes os projetos e 

eles emitem uma espécie de dictamen não vinculante, a título pessoal. Esse Conselho 

Consultivo custa ao redor de 50 mil. 

Marcelo Passini Mariano: As demandas que o Grupo Brasil recebe, parece-me, são mais 

propositivas: empresas brasileiras estão interessadas em investimentos na Argentina, em 

estreitar as relações entre os dois legislativos; existem também demandas quanto a acordos, 

empréstimos. A minha pergunta é: no caso das demandas que são mais conseqüências de 

conflitos provenientes da integração, especialmente no nível subnacional, como isso tem sido 

tratado? As demandas são sempre propositivas? Estão mais voltadas para a criação de algo 

novo, ou existem demandas do tipo: estou com um problema aqui e não tenho nenhuma 

instância governamental para reclamar; como vocês podem me ajudar? No âmbito do 

Mercosul, dado que o Legislativo seria o canal natural das províncias envolvidas na integração, 

como elas atuam? No caso do açúcar, por exemplo: a entrada desse produto no Mercosul afeta 

a Província, e ela tem que tomar uma posição. Como ela atua? E, no caso do Itamaraty, 

pergunto se já houve uma demanda específica dos Estados – ou mesmo das cidades – tendo 
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conseqüência, porque tenho uma demanda e não encontro interlocutor para resolver o meu 

problema. 

Marco César Moura Daniel: No caso do Mercosul, as demandas resultantes de conflitos, 

especificamente de conflitos não comerciais, devem ser dirigidas a uma Divisão ligada à área 

econômica do Itamaraty que se chama DMC – Divisão do Mercado Comum. Essa instância 

existe exatamente para encaminhar os casos onde não há definição a respeito.  

Marcelo Passini Mariano: Então, essa Divisão seria o locus de interlocução do governo 

estadual? 

Marco César Moura Daniel: O pedido pode ser feito por nosso intermédio, mas acaba sendo 

tratado por essa Divisão, especificamente.  

Marcelo Passini Mariano: Existe algum caso prático que possa ser aqui mencionado? 

Marco César Moura Daniel: Nossa Assessoria é muito recente; ela serve não só para 

assessorar os governos subnacionais no plano externo, ou seja, nas suas tratativas com 

governos estrangeiros, nos convênios internacionais, na assinatura de acordos e nas 

negociações com organismos internacionais, mas também para orientar aqueles que se dirigem 

ao próprio Itamaraty, a respeito de que unidade devem consultar. Uma de suas finalidades é 

atender a todos os Estados e municípios, quaisquer que sejam suas demandas, e encaminha-las 

às áreas competentes. Além disso, a Assessoria tem também a incumbência de ajudá-los nos 

seus contatos com nossa própria estrutura no exterior, ou seja, com nossa rede de embaixadas e 

consulados no exterior.  

Karina Pasquariello Mariano: Na medida em que essa relação vai se consolidando, a missão 

dessa Assessoria seria a de respaldar as unidades subnacionais até que se crie uma certa cultura 

dessa experiência, para que estas instâncias de governo possam agir de forma mais autônoma? 

Marco César Moura Daniel: No fundo, os Estados subnacionais nunca poderão agir 

autonomamente, até por determinação constitucional. Independentemente disso, a experiência 

do Itamaraty demonstra que nenhum Estado ou município pode contar com uma rede de 

consulados e embaixadas como a que temos no exterior. 

Karina Pasquariello Mariano: Na medida em que os governos subnacionais sabem quem 

pode contatar, conhecem a estrutura, essa Assessoria poderia sair um pouco de cena e deixar 
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essas instâncias agirem com mais autonomia nessa relação com o Itamaraty. Pergunto: a idéia é 

esta ou existe a intenção de ampliar e consolidar esse trabalho?  

Marco César Moura Daniel: O trabalho é o de acompanhar, assessorar e auxiliar os Estados e 

municípios nas suas tratativas com governos estrangeiros e organismos internacionais. Esse é o 

objetivo básico, que deverá continuar ainda por muito tempo.  

José Blanes: Creio que a tendência dos governos estaduais e municipais é a de criarem 

estruturas próprias em seus respectivos aparatos institucionais.  

Marco César Moura Daniel: Considero isso superpositivo. A Prefeitura de São Paulo criou 

recentemente uma Secretaria Municipal de Relações Internacionais que trabalha conosco o 

tempo todo. Isso é o ideal; a Prefeitura de São Paulo está criando uma estrutura muito boa na 

área internacional, mas nem todos têm condições financeiras para manter isso. 

Claudia Cavariani: Voltando à questão da representação dos Estados subnacionais, há a 

necessidade de uma presença maior no exterior. Não sei se a melhor forma seria a abertura de 

um escritório no exterior, porém seria desejável pelo menos uma representação periódica, feita 

através de um funcionário, com o intuito de divulgar o Estado no exterior. Buenos Aires tem a 

Casa das Províncias, que disponibiliza uma série de informações a respeito das províncias. Não 

sei se seria possível fazer isso de maneira permanente, porém esta é uma idéia interessante para 

divulgar o Estado e seus produtos no exterior. Outro exemplo: as feiras de turismo realizadas 

todo segundo semestre na Argentina. Os Estados brasileiros compareceram em massa, e o que 

faltou? Os Estados do Nordeste estavam todos presentes; o Estado de São Paulo estava 

presente na figura de funcionários de Santos e Guarujá; Minas Gerais tinha um pessoal da 

Prefeitura de Belo Horizonte que distribuía doce de leite. Eu perguntei: “Não vem ninguém da 

Prefeitura de Ouro Preto e de Mariana, do circuito das cidades históricas?” O pessoal não 

conseguiu se organizar a tempo para ter uma participação no exterior. Não digo que devamos 

abrir casas dos Estados brasileiros na Argentina, mas acredito que algo do gênero poderia 

ajudar. É uma idéia. 

Tullo Vigevani: No nosso trabalho identificamos graves debilidades institucionais no Estado 

brasileiro e também na Argentina, no Uruguai e no Paraguai. Nas nossas condições de trabalho, 

pesquisamos mais o caso brasileiro, no sentido da participação de outras instâncias de governo. 

Também identificamos fragilidades na participação da sociedade civil, nos governos estaduais 

e em outras instâncias administrativas, como as prefeituras. Isto tanto é verdade que no Estado 
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de São Paulo vamos, provavelmente, acabar esse trabalho fazendo não uma proposta, porque se 

trata de um trabalho acadêmico (não há porquê nos preocuparmos com propostas muito 

concretas), mas vamos enfatizar a deficiência do Estado de São Paulo no sentido de absorver as 

modificações em curso no sistema internacional, no mundo contemporâneo. As questões 

internacionais sempre foram importantes, mas hoje são mais importantes em razão da 

globalização. Os processos de integração regional, por exemplo, condicionam de tal forma os 

grupos sociais e as regiões do país que estes deveriam ser considerados e absorvidos dentro do 

processo administrativo. Uma pergunta que cabe fazer é como isso poderia ser integrado em 

uma política do Estado Nacional. Esta pergunta dirige-se diretamente à Assessoria de Assuntos 

Federativos, porque é justamente aí que deveria estar o núcleo de reflexão sobre esse tipo de 

questão. Temos visto que os Estados americanos e algumas regiões européias têm uma política 

internacional ativa. No caso da crise na Argentina, vimos diferentes regiões espanholas e 

italianas exercendo uma ação direta de ajuda específica aos descendentes de imigrantes, 

inclusive com oferta de imigração em casos específicos. Os Estados canadenses e alguns 

Estados americanos também têm uma política ativa: temos visto, aqui no Brasil, delegações de 

vários Estados, como o Texas, a Flórida e a Califórnia, que por diferentes razões (de 

tecnologia, de turismo, ou simplesmente para captar capitais dos países pobres), desenvolvem 

esse tipo de atividade. Do ponto de vista do governo federal brasileiro, e também do argentino, 

isso seria visto com bons olhos? Como é analisada essa debilidade dos governos regionais, 

provinciais e estaduais? Não conseguimos entender e explicar bem por que esses governos não 

têm desenvolvido uma política efetiva, uma introjeção da dimensão internacional das questões 

na sua ação de governo.  

Marco César Moura Daniel: No caso brasileiro, isso é altamente positivo. Pelo menos esse é 

o pensamento atual, que não muda muito na chancelaria. Se houve essa decisão de criar essa 

unidade e de estimular o trabalho dos governos subnacionais no campo internacional, isso é um 

projeto de longo prazo, embora esteja começando agora. Na medida em que Estados e 

municípios possam ter Secretarias de Relações Internacionais atuantes, melhor para a 

chancelaria. O trabalho do governo federal seria um trabalho de coordenação, de cooperação, 

de atuar de modo coordenado. Isso já está acontecendo, sobretudo em alguns municípios. Os 

municípios de São Paulo e Porto Alegre são muito atuantes no âmbito internacional e contam 

com todo o apoio da chancelaria, que vê com bons olhos essa participação. No fundo, ajudam o 

trabalho do Ministério das Relações Exteriores. É evidente que a participação internacional do 

Ministério das Relações Exteriores é muito mais eficaz quando conta com a ajuda de uma 
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prefeitura diretamente interessada, que conhece de perto os problemas, do que quando ele 

trabalha sozinho, sem conhecimento de causa, e à distância.  

Tullo Vigevani: Quero ser mais incisivo na pergunta. O deputado Cieza citou o exemplo desse 

protocolo entre as Assembléias Legislativas do Estado de São Paulo e da Província de Buenos 

Aires. Teremos oportunidade de ouvir o deputado Milton Flávio, que tem uma participação 

ativa nessas questões juntamente com o deputado Arnaldo Jardim, aqui em São Paulo2. Você 

disse que esse protocolo, esse acordo não é muito ativo, não tem produzido resultados efetivos. 

Eu gostaria de entender um pouco como vocês analisam essa situação. Quais são as 

dificuldades para um protagonismo político maior por parte dos órgãos legislativos com 

representação, e também dos órgãos executivos? Porque esta é a realidade que estamos 

detectando. 

Daniel Cieza: No caso argentino, creio que a principal dificuldade continua sendo a 

descontinuidade. As administrações que se sucedem não respeitam o acordo firmado pela 

Administração anterior. No caso desse protocolo celebrado em 99, dois novos presidentes da 

Câmara dos Deputados já se sucederam desde a data de sua assinatura, e é difícil fazer respeitar 

o firmado pelo antecessor. Outro aspecto tem a ver com a debilidade do Estado. No caso 

argentino, existem dois inconvenientes: um estrutural e outro conjuntural. O estrutural seria 

que os quadros dos funcionários estatais foram perdendo qualidade, porque se priorizou a 

chamada “política dos ponteiros políticos”, na qual dirigentes políticos de baixo nível técnico 

fazem rodízio em cargos públicos. Na área das relações econômicas internacionais, as pessoas 

encarregadas não têm competência. As nomeações ocorrem a título de compensação política: 

se um político não pode ser deputado, então o mandamos para essa área. Este é um mecanismo 

muito usado pela Administração Pública bonaerense em todas as áreas. A Administração 

Pública funciona como mecanismo de compensação política ou de um clientelismo político, e 

isso não é só aplicado ao baixo escalão, mas também aos cargos superiores. Trata-se de um 

problema estrutural.  

O segundo aspecto seria mais do tipo conjuntural, relacionado com as exigências do Fundo 

Monetário Internacional. Como a atuação do FMI está centrada na redução dos gastos das 

províncias e das administrações provinciais, seria muito difícil criar um novo organismo, ou 

                                            
2 A exposição feita pelo deputado Milton Flávio está sendo apresentada na Parte 2 deste Caderno, intitulada “Go-
vernos Subnacionais no Mercosul”.  
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hierarquizá-lo, criar uma nova secretaria ou melhorá-la, criar condições para a participação 

ativa de uma secretaria nessa conjuntura. 

Tullo Vigevani: Desculpe interromper, mas considero que mesmo dentro da racionalidade 

econômica da lógica liberal existe justificativa para a criação de assessorias, na medida em que 

as relações internacionais são importantes e trazem benefícios econômicos para as províncias. 

Daniel Cieza: O problema é que essa é uma lógica que, na prática, não se confirma. Os 

resultados de uma pesquisa empírica demonstram que a área de relações internacionais está 

sofrendo um processo de “deshierarquização”, inclusive em termos de salários, porque hoje 

existe uma espécie de nivelamento “por baixo”. A crise levou à queda dos salários; um 

secretário ou diretor provincial não pode cobrar mais que 2.500/3.000 pesos argentinos, ao 

redor de US$1,500. Um funcionário de certo nível hierárquico prefere sair do país ou buscar 

trabalho em uma multinacional do que trabalhar no Estado. Isso antes era compensado com 

outros mecanismos, como por exemplo a existência de distintas modalidades de contratação de 

assessores ou de chefes que percebiam salários relativamente altos. Na época de Ruckauf e do 

atual embaixador nos Estados Unidos, que foi secretário de Relações Internacionais de 

Ruckauf, havia contratos, e cargos de US$5,000. Havia um staff de funcionários com certa 

eficiência. Na atualidade, a crise nivelou para baixo e não há funcionários de certa hierarquia. 

O fator conjuntural é explicado da seguinte forma: a crise faz com que a Administração 

provincial se ajuste. Isto dificulta a manutenção de um serviço adequado na área de relações 

internacionais, o que não tem nada de racional. O que o Estado deveria fazer seria investir 

nessa área para fazer melhores negócios. A realidade é essa, ainda que não seja racional.  

Tullo Vigevani: No caso do Brasil, como vocês vêem, qual a sua percepção pessoal a respeito 

da debilidade da ação externa dos Estados subnacionais? 

Marco César Moura Daniel: Até há pouco tempo, não havia essa preocupação com os 

governos subnacionais no Brasil. Os processos de globalização e de integração regional é que 

estão forçando alguns Estados e municípios a atribuírem maior importância à área 

internacional. Isto ocorreu no caso do Mercosul, onde vários Estados do Sul não tinham e 

passaram a ter áreas internacionais atuantes, como por exemplo o Rio Grande do Sul, Santa 

Catarina, Paraná, São Paulo e até a cidade de São Paulo e outros Estados brasileiros não 

diretamente ligados ao Mercosul e não fronteiriços. A dimensão econômica comercial é que fez 

com que essas instâncias passassem a atribuir importância a essa questão, a perceberem que era 
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importante conhecer a realidade dos vizinhos, participar de programas e de projetos comuns. 

Nesse projeto das Mercocidades, por exemplo, os problemas são mais ou menos comuns com 

os parceiros do Mercosul, na área cultural, de meio ambiente. Tenho a impressão de que a 

tendência é que os Estados subnacionais se fortaleçam mais nessa área, superando a situação 

anterior de fragilidade, que era a norma. 

Marcelo Passini Mariano: Parece-me que atuar ou não na área internacional é uma questão de 

necessidade, ou seja, o governo ou a entidade subnacional que não tem a perspectiva de efeitos 

negativos com a integração pode não ter interesse em se mobilizar. É interessante mencionar os 

Estados fronteiriços por eles estarem mais expostos. No início, existe a perspectiva de que 

participar pode trazer benefícios, mas também pode ter conseqüências negativas; aí eles vão se 

estruturar para isso. Mas, e no caso das cidades, mesmo no caso de São Paulo, por que elas se 

desestruturam? Eu poderia levantar uma outra hipótese, como por exemplo o componente 

cultural. Na zona rural, onde já existe disponibilidade de energia elétrica, pode ocorrer que 

algumas propriedades rurais não utilizem eletricidade porque não sentem necessidade... 

Poderia o nível cultural ser tão importante a ponto de fazer com que uma política seja 

realizada, como no caso da cidade de São Paulo, ou não seja sequer formulada, como no caso 

do Estado de São Paulo, pela simples razão de o setor internacional não estar incluído nas 

prioridades do governo? Como analisar o componente cultural de forma mais concreta, tendo 

em vista que esse tipo de análise é sempre muito subjetiva? Existe uma tendência no sentido de 

as unidades subnacionais se organizarem no nível internacional e existe outra tendência, 

inevitável, de aumento das estruturas. Esta não é uma idéia, é uma constatação. Por que isso 

acontece? E por que, nos espaços onde deveria acontecer isso, não acontece? Seriam os 

formuladores dessas unidades os responsáveis por isso? O componente cultural prevalecente na 

classe política dominante em um dado momento é o que decide estruturar ou desestruturar? 

Marco César Moura Daniel: Eu não saberia responder. 

José Blanes: Posso arriscar uma resposta. Parece-me que a questão partidária é importante. A 

gestão de um município ou de um Estado que pertence a um determinado partido que apresenta 

um programa de governo bem elaborado será, certamente, mais efetiva. Não é à toa que o PT 

em São Paulo, em Porto Alegre e em outras cidades menores tem essa preocupação. 

Certamente, há também outros grupos que têm essa preocupação. No PSDB você vai encontrar 

grupos com essa preocupação e outros que não têm. Já em outros partidos, dificilmente você 

vai encontrar esse tipo de preocupação. 
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Marco César Moura Daniel: Coincidentemente, as cidades que são administradas pelo PT, 

como São Paulo e Porto Alegre, além de Juiz de Fora, são superativas na área internacional 

hoje. É uma coincidência. 

Marco Aurélio Nogueira: É uma luz, mas talvez tivéssemos que fazer uma investigação e nos 

perguntarmos qual é o tipo de atuação internacional, porque o fato de ter um organismo com 

preocupações internacionais pode significar várias coisas. 

Marco César Moura Daniel: A intenção é a de participar mesmo, ainda que não existam 

objetivos imediatos. A Rede Mercocidades, por exemplo, é algo que não visa ganho imediato; 

a perspectiva é a de participar, de discutir. As reuniões dessa Rede são até, como esta, feitas em 

universidades, entre intelectuais atuantes em vários campos, onde se discutem programas e 

projetos de cooperação que não têm nenhuma perspectiva de ganho imediato. 

Marco Aurélio Nogueira: Creio que vale a pena fazer um esclarecimento. No fundo, está-se 

pensando em uma política internacional para a integração; é neste ponto que há um 

protagonismo baixo. Talvez não existam outras questões. Estamos focalizando a política 

subnacional para promover a integração, e não para atender os Estados. Promover a integração 

envolve incremento do comércio, mas não se restringe a isso, vai além. Então, o que talvez 

esteja havendo hoje é uma expansão das instâncias subnacionais em relação a uma abertura 

para a questão internacional – e não exatamente para a integração. Pode-se ter uma abertura 

para fora e não ter integração. Pode-se até fazer uma política para fora para não se integrar; os 

nacionalistas fazem uma política para fora, para se fechar. Parece que é isso o que falta, mesmo 

no caso do PT, em São Paulo e em Porto Alegre. Não sei qual é a atuação internacional desses 

governos. A integração que está ao alcance do Brasil e da Argentina é o Mercosul. Alguma 

iniciativa da cidade de São Paulo, realizada pela Secretaria de Relações Internacionais do PT, 

tem efeito no Mercosul, no sentido da integração? 

Marco César Moura Daniel: Eles estão trabalhando nessa área de integração, exatamente 

nessas que eu mencionei: São Paulo, Porto Alegre e Juiz de Fora trabalham nas unidades 

temáticas desse grupo das Mercocidades, discutindo temas específicos. Essas três cidades 

dirigem o grupo de regiões.  

Marco Aurélio Nogueira: Mercocidades é um setor importante de integração; seguramente, é 

um ponto avançado da integração, e se tudo continuar como está, vai ganhar importância. Essa 

experiência talvez ofereça elementos para explicar, pelo menos preliminarmente, no caso do 
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Brasil, a razão de ser maior a omissão das instâncias subnacionais em nível estadual do que em 

nível municipal. Pela cidade talvez seja mais fácil fazer algo. De qualquer modo, não se 

consegue entender por que, no caso paulista, o governo do Estado é omisso em relação a isso.  

Marcelo Passini Mariano: Essa é uma postura do governador, que no caso das relações 

internacionais, ao invés de concentrar essa atividade em uma secretaria, optou por atuar de 

forma pulverizada. Se não tem alguém dentro da estrutura do Estado que crie uma estrutura 

própria, as decisões tendem a se esvaziar. A importância do Mercosul para o Estado de São 

Paulo, pelo menos no âmbito comercial, é clara: São Paulo tem um déficit comercial com o 

resto do mundo, mas está tendo superávit com o Mercosul. Tudo bem que se tenha uma 

posição como essa, mas se essa posição não encontra respaldo em termos de implementação 

política e se não se toma nenhuma outra medida para corrigir o rumo, a questão fica no ar. A 

decisão é explicada, mas a conseqüência dela não é explicada, porque a situação estrutural do 

comércio paulista no Mercosul não mudou e, ao mesmo tempo, a direção não foi corrigida, o 

curso da ação não foi reorientado. Como o governo não faz esse tipo de análise? Antes do 

[Orestes] Quércia, o governador Montoro tinha uma posição pessoal muito mais favorável no 

sentido de apostar na integração com a América Latina. Esse é um componente da explicação – 

o posicionamento do formulador dentro do aparato governamental – mas não é suficiente. A 

explicação não é simples, e envolve uma série de considerações que devem ser integradas. 

Porém, no caso de São Paulo, o posicionamento do governo é muito drástico. 

José Blanes: Por exemplo, dentro do Grupo Brasil, qual é o peso do Estado de São Paulo? 

Predominam as empresas paulistas ou do Brasil todo? A FIESP influencia alguma coisa lá 

dentro? 

Claudia Cavariani: A FIESP foi um caso delicado que vou mencionar aqui no workshop: 

quando o Antônio Carlos comentou que havia um dirigente de uma federação industrial, cuja 

empresa era sócia do Grupo Brasil, na Argentina, ele estava falando do presidente da FIESP. A 

Klabin, na Argentina, é sócia do Grupo Brasil. Embora essa empresa, da família Piva, 

pertencesse ao Grupo Brasil, ele desconhecia o Grupo. O Grupo Brasil jamais quantifica. 

Atualmente, está realizando um levantamento sobre a origem das empresas sócias, ainda não 

concluído. As autoridades que visitam a Argentina são convidadas para um café da manhã com 

o Grupo, aberto aos sócios, à imprensa e à diretoria. Essa iniciativa objetiva abrir um espaço de 

discussão de questões de interesse do Grupo, como ocorreu no caso específico do governador 

Jaime Lerner, do Paraná. O governador Alckmin foi convidado, mas não compareceu; a agenda 



 89

dele, quando esteve em Buenos Aires no ano passado, foi bastante restrita; ele havia sido 

convidado para uma série de eventos políticos. Por ocasião da festa de 7 de setembro, realizada 

na residência oficial do embaixador, no ano passado, o pessoal da Embaixada decidiu ampliar 

os convivas. O Grupo Brasil foi incumbido de propor a participação de uma série de empresas. 

Havia uma delegação gigantesca de Goiás realizando inúmeros contatos políticos, e as esposas 

foram para a festa, o que chamou muito a atenção. Existem esses paradoxos.  

Marco Aurélio Nogueira: Pelo menos a nossa hipótese inicial acabou sendo desfeita, porque 

trabalhávamos com a idéia de que os governos subnacionais não agiam porque o Itamaraty 

coibia. (Risos) 

Tullo Vigevani: Não temos condições de aprofundar, mas é uma questão que sugiro para o 

Itamaraty pensar. No início da década de 90, no momento do auge do debate sobre a 

globalização (que já vinha dos anos 80, e que ganhou rigor com o fim da Guerra Fria), vários 

autores – e cito o mais conhecido, o [Kenichi] Ohmae, que vocês devem ter lido – falaram que 

a perspectiva da globalização seria a desterritorialização. Ohmae citava algumas regiões do 

Japão, da China, e da Ásia em níveis de integração com diferentes regiões da Califórnia e de 

diferentes países. Isso parece ter se tornado razoavelmente verdadeiro, em alguns casos. Na 

Europa, isso é visível. Há uma elevação da presença subnacional nos processos de integração. 

A participação das regiões, províncias, departamentos e landers desses países nos processos de 

integração é muito alta e, em alguns casos, eles agem autonomamente. Vários estudos estão 

sendo feitos – alguns em interlocução conosco – que mostram como no caso de províncias ou 

Estados fronteiriços há níveis de integração muito grandes. Há estudos sobre a bacia do Reno, 

sobre a integração entre zonas da França, da Alemanha e da Holanda. No caso do Brasil, 

Waldomiro está fazendo um estudo sobre o impacto da integração na infra-estrutura do Estado 

de São Paulo, e isso é visível: a infra-estrutura energética, o gasoduto da Bolívia, a integração 

com o gás da Argentina, a integração das redes elétricas. Os níveis de integração são reais, não 

é ficção, e provavelmente são irreversíveis, mesmo no caso de crise desses Estados, como 

ocorre hoje na Argentina. Mas isso não tem se traduzido em uma preocupação acentuada.  

Outra pessoa que estudou essa questão sob um outro ângulo, que não tem a ver com a 

integração regional, foi Philippe Schmitter. Ele trabalhou com a questão dos partidos. No seu 

entender, a lógica partidária está voltada para o local e, por isso, não estimula a participação 

dos políticos em questões mais gerais, como as da integração econômica. Ele mostra como na 

Europa, apesar do grande desenvolvimento da União Européia, os partidos políticos são 
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absolutamente nacionais; não há partidos políticos europeus, apesar das tentativas que foram 

feitas pelos partidos sociais democratas de esquerda, democratas-cristãos liberais. Não há 

partidos da União Européia; os partidos são absolutamente nacionais, e isso não se modificou. 

Isso pode ser um elemento explicativo da dificuldade de os governadores Alckmin e [Mário] 

Covas incorporarem a dimensão internacional em suas agendas. Todos estão preocupados com 

a lógica eleitoral. A questão imediata é sempre prioritária em relação às questões estratégicas. 

Isto, porém, é negativo, porque no caso do Estado de São Paulo, um governo que sofre o 

influxo da regionalização e da globalização, se tivesse uma estratégia internacional específica 

poderia obter vantagens mais importantes do que aquelas eleitoreiras. Gostaria de ouvir a sua 

opinião sobre isso. 

Daniel Cieza: Quero fazer dois comentários, um em relação à ajuda concedida por parte da 

Espanha e da Itália para regiões da Argentina. Isto deve ser analisado, porque a Argentina foi o 

segundo lugar de destino de italianos no século XX. Certas regiões da Itália estão promovendo 

um processo de repatriação de filhos ou netos de italianos que possuam passaporte italiano. 

Esse processo está sendo financiado por empresas, mediante a celebração de convênios com 

universidades ou fundações, com o objetivo específico de capacitar essas pessoas para que 

retornem ao seu país de origem como mão-de-obra qualificada. Esses cursos são realizados em 

parte na Argentina e em parte em uma região italiana, como por exemplo Veneto ou Ligúria. 

Essa iniciativa tem dupla finalidade: de um lado, objetiva responder à necessidade das 

empresas, porém, ao mesmo tempo, envolve uma especulação geopolítica, na medida em que 

privilegia o retorno de jovens da mesma nacionalidade em detrimento daqueles de procedência 

árabe. O fato concreto é que isto está funcionando; são convênios entre regiões. No caso da 

Argentina, os interlocutores são associações de regiões, como os sicilianos, os calabreses e os 

napolitanos.  

Outro fenômeno que também começou é o do intercâmbio entre regiões que já possuem 

afinidades ou laços históricos, como por exemplo a região da Galícia e a de Guadalajara, no 

México, cujo nome era Nova Galícia ao ser fundada. Esses vínculos históricos têm sido 

utilizados como base para o estabelecimento de vínculos internacionais. Este é outro tema, o da 

associação entre regiões que têm algum vínculo histórico.  

Por último, a reflexão que me ocorre é que uma das explicações para a falta de motivação dos 

partidos políticos em estimular o processo de globalização e de internacionalização é que eles 

têm uma lógica muito imediatista, relacionada com objetivos de curto prazo. Por exemplo: o 
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fato de o atual governador pretender candidatar-se a presidente daqui a dois anos conspira 

contra uma política de longo prazo, voltada para a inserção internacional. No meu país, posso 

dizer que os principais partidos não têm uma Secretaria de Relações Internacionais dinâmica, 

eficiente. Os principais quadros estão envolvidos em campanhas eleitorais, com reeleições, 

com estratégias desse tipo, e as Secretarias de Relações Internacionais ou não existem ou são 

de muito baixo desempenho. 

Claudia Cavariani: Devemos lembrar, aqui, a atuação internacional do governador do Rio de 

Janeiro, Anthony Garotinho.  

Marco César Moura Daniel: Ele é muito ativo; acabou de fazer uma outra viagem com apoio 

do Itamaraty à Europa; foi à França, Espanha e Portugal. O governo do Estado do Rio de 

Janeiro tem Teotônio na área internacional e, na prefeitura, tem uma Assessoria Internacional 

dirigida pelo embaixador Raul Leite Ribeiro.  

Tullo Vigevani: Qual a percepção do Itamaraty sobre essas Assessorias e Secretarias? 

 

Marco César Moura Daniel: Muito boa; essas instâncias facilitam o trabalho do Itamaraty. Eu 

atuo diretamente nessa área. Se o governo do Estado de São Paulo tivesse uma assessoria 

internacional, uma secretaria ou uma unidade que cuidasse especificamente da área 

internacional, até nosso relacionamento com o Estado seria muito mais direto. Seria muito mais 

fácil encontrar um interlocutor, do que ter que ficar procurando quem cuide do assunto. Se uma 

província da China procurar algum tipo de cooperação com o governo do Estado de São Paulo, 

não sei a quem me dirigir no Estado, a não ser que eu saiba exatamente os detalhes específicos 

e as áreas do projeto.  

Tullo Vigevani: Alguns secretários de Estado paulistas são ligados pessoalmente à área 

internacional, não por orientação do governador. O secretário da Agricultura, por exemplo, é 

muito ativo; acabou de organizar um grande seminário sobre questões da agricultura, atraindo 

interesses de comercialização e de exportação dos produtos agrícolas. Mas essa tendência 

decorre de uma afinidade pessoal e não institucional.  

Karina P. Mariano: Essa é a mesma lógica dos parlamentares no Congresso. Quando o 

senador ou o deputado é interessado na questão, a comissão tem uma dinâmica e trabalha; 
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quando assume alguém nomeado pelo partido, que não tem esse interesse específico, a 

comissão não se reúne, não faz nada. 

Marco César Moura Daniel: Vou dar só um exemplo da importância de uma unidade de 

relações internacionais no Estado. Não vou citar o nome do Estado. Na semana passada, um 

Estado brasileiro assinou um acordo que não tem validade legal nenhuma, na área de 

cooperação educacional, com a China, especificamente com a Província de Renan. Esse acordo 

menciona um outro acordo de cooperação técnica com essa mesma província, que também não 

tem validade legal. Quem assinou o acordo pelo Brasil foi a subsecretária de Educação do 

Estado. O tal projeto de cooperação educacional com a Província de Renan visava o ensino da 

língua portuguesa para chineses; viriam 30 chineses, por ano, para esse Estado, para aprender 

português. Só que o Brasil não envia ninguém para a China para aprender chinês, e essa 

Província, sistematicamente, todo ano, enviaria 30 chineses, sendo que eles não têm nenhuma 

qualificação; têm no máximo o curso secundário completo. No fundo, eles não querem 

aprender português; o objetivo não é cooperação educacional, é imigração ilegal. A Província 

de Renan tem o maior interesse em eliminar os chineses que não têm qualificação. A China 

tem uma política de manter pessoas qualificadas, de não deixar as pessoas qualificadas saírem 

da China. Os diplomatas, quando vão trabalhar em outro país, são obrigados a deixar seu único 

filho na China, não podem levá-lo; essa política objetiva não deixar o diplomata imigrar. 

Agora, para o pessoal desqualificado, eles têm uma política de incentivo. Esse Estado brasileiro 

não tem uma assessoria internacional e não consultou o Itamaraty sobre o assunto. Só tomamos 

conhecimento desse acordo na hora do problema, porque nesse momento o Estado vem pedir 

ao Itamaraty que apresse a concessão do visto para que os chineses venham ao Brasil. Neste 

caso, o pedido já continha a indicação, pela Província, dos 30 chineses que viriam para o 

Brasil, e o curso começaria na semana seguinte. Não era um acordo de cooperação educacional 

e nem era de interesse do Brasil. Era de interesse daquela Província, de eliminar pessoas. Eles 

têm uma pressão populacional de 1.200 milhões de habitantes; quanto mais pessoas 

desqualificadas mandarem para o mundo inteiro, melhor.  

Tullo Vigevani: De qualquer forma, esse é um problema que se apresenta para os Estados e 

para o processo de integração. Uma diplomata, amiga nossa, expôs essa questão da seguinte 

forma: do jeito que vai, as instâncias subnacionais, estaduais ou municipais, vão representar 

60%, 70% da política externa do Brasil. Esses acordos, porém, não têm validade jurídica 

porque, constitucionalmente, são de competência do governo federal. Na medida em que 

existam casos de interesse regional que não entrem em contradição com a lógica nacional, 



 93

esses elementos de descentralização vão estar presentes no relacionamento entre países. O caso 

das regiões européias que têm acordos entre si exemplifica bem essa questão. Esse assunto vai 

se apresentar até para os Estados Unidos.  

Marco César Moura Daniel: Mas isso já está sendo feito; o Estado de São Paulo pode assinar 

acordo em qualquer área de cooperação internacional. O Brasil já tem acordos básicos de 

cooperação, de caráter global, geral, praticamente com todos os países. Esses acordos permitem 

ajustes complementares. Exatamente por causa do preceito constitucional, esse ajuste 

complementar passa pelo Itamaraty. O acordo não só passa pelo Itamaraty, como tem que ter a 

aprovação do Congresso. O ajuste complementar simplesmente passa pelo Itamaraty, para que 

o governo federal dê uma carta de plenos poderes à autoridade do Estado que assina, na pessoa 

do secretário de Educação ou secretário Internacional. Trata-se de um documento simples que 

delega poderes para que qualquer autoridade do governo estadual assine o acordo em nome do 

governo federal. Isso é possível e já acontece. Alguns Estados (como foi o caso desse, por 

desconhecimento de causa) assinam acordos que além de não terem validade nenhuma, ainda 

causam problemas para o país e para o Estado. No fundo, acho que é importante que os Estados 

e municípios tenham uma assessoria internacional para que interaja com o Itamaraty.  

Marco Aurélio Nogueira: Será que o Itamaraty poderia coordenar uma política nesse sentido? 

Marco César Moura Daniel: Mas isto seria intervenção, seria o contrário. 

José Blanes: Será que essa política do Itamaraty vai continuar no próximo governo? 

Marco César Moura Daniel: Acho que sim. O Itamaraty não muda muito; o Itamaraty tem de 

tudo. As pessoas pensam de forma diferente. Porém, no fundo, eu não me considero um 

funcionário desse governo; sou funcionário do Estado brasileiro, qualquer que seja o governo; 

sou funcionário de carreira, e não me considero com ligação nenhuma com o atual governo. 

Pode até coincidir que tenha um governo que me seja simpático, mas isso não influencia 

necessariamente o meu trabalho. 

José Blanes: Essa estrutura já faz parte do aparato governamental. 

Marco César Moura Daniel: Essa Assessoria foi criada pelo chanceler anterior, foi mantida e 

apoiada pelo atual chanceler Celso Lafer, mas não foi criação do Lafer, não. Demora a mudar. 
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