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qual é a imagem atual do Brasil  
no exterior? Corresponde  
realmente à capa de fevereiro  
da the Economist, que trouxe  
uma sambista atolada no lodo?

Em primeiro lugar, aquela era uma 
versão para a América Latina. A 
capa global abordou a expansão dos 
celulares ao redor do mundo. Mesmo 
a capa positiva do Cristo Redentor 
decolando, de setembro de 2013, era 
restrita ao mercado latino-americano. 
Em segundo lugar, quem trabalha no 
mercado financeiro acompanhando 
o Brasil é, em grande parte, brasileiro 
expatriado em Nova York, ou americano 
que conhece profundamente o Brasil. 
Ambos enxergam o Brasil como um país 
importante no âmbito regional, não 
global. Na visão americana, é o país mais 
importante da América Latina. É uma 
democracia e, do ponto de vista político, 

“O Brasil  
visto de fora”
O jornalista e mestre em 
Relações internacionais 
pela universidade Columbia, 
Guga Chacra, fala sobre 
como o Brasil é visto pelos 
americanos e destaca  
a vantagem que  
o país leva diante dos 
concorrentes do Bric
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Brasil e Estados Unidos mantêm uma an-
tiga e extensa relação comercial. As trocas 
são especialmente importantes para o País, 
porque o mercado americano é o principal 
comprador de produtos e serviços brasilei-
ros – a despeito do crescimento de outras 
nações como destino das exportações na-
cionais. Estreitar essa relação bilateral é a 
principal estratégia do governo para equi-
librar a balança comercial. Para isso, conta 
com a recuperação da imagem do Brasil no 
exterior, que, segundo o jornalista Guga 
Chacra, mestre em Relações Internacio-
nais pela Universidade Columbia, não é tão 
ruim como pinta a mídia. E ganhou reforço 
graças à credibilidade do novo ministro da 
Fazenda, Joaquim Levy. “Todo mundo sabe 
que este é um período difícil, mas ele é um 
nome bem-aceito. A troca certamente foi 
bem vista, pois Levy é PHD em Chicago. Ele 
tem a credencial do ministro e tem a cre-
dencial da academia”, diz ele. Em entrevis-
ta à Conselhos, o jornalista, que mora em 
Nova York, discorre sobre o cenário brasi-
leiro diante do mundo, sobre os escândalos 
da Petrobras, e destaca que a política de 
austeridade vai na direção correta, por si-
nalizar mudança de gestão. 
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o melhor entre os quatro países do Bric 
[Brasil, Rússia, Índia e China]. Os analistas 
entendem que existe uma crise política, 
mas também sabem que a situação 
é pior em outros países – inclusive 
europeus, como Grécia, Espanha e Itália. 
Política doméstica, não só do Brasil, não 
interessa aos outros países. O brasileiro 
não se interessa por política doméstica 
dos Estados Unidos, e, obviamente, 
os americanos não se interessam por 
política doméstica brasileira. Para o 
americano comum, o Brasil é um país 
com uma imagem boa. Eles nem sabem 
o nome da presidente do Brasil. O único 
político brasileiro que o americano já 
ouviu falar é o Lula. Fernando Henrique 
e Dilma não existem. Lula é conhecido 
por uma série de motivos, inclusive pelo 
nome fácil. Além disso, é conhecido 
também pela história de líder popular 
que chegou ao poder (como Lech Walesa, 
na Polônia; Menem, na Argentina; e 
Chávez, na Venezuela). Mas, os outros, 
ninguém conhece. 
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as primeiras medidas de austeridade  
do ministro da fazenda joaquim levy  
já surtiram algum efeito lá fora?

Eles prestaram atenção e estão 
acompanhando. Claro que Levy gerou 
certa calma quanto ao futuro da economia 
brasileira. Todo mundo sabe que esse é um 
período difícil, mas ele é um nome bem- 
-aceito em Chicago porque tem “pedigree” 
nos Estados Unidos. E lembrando mais 
uma vez: nos Estados Unidos, o mercado 
financeiro é composto, na grande maioria, 
por brasileiros expatriados ou americanos 
muito próximos ao Brasil, que moraram 
no País e são casados com brasileiras, ou 
estudaram no Brasil e falam português 
fluentemente. O Levy tem a credencial 
de ministro e a credencial da academia, 
estudou seguramente em umas das 
melhores universidades do mundo, 
a Universidade de Chicago. O Guido 
Mantega não era o ministro preferido, 
como a própria The Economist deixou 
muito claro em editoriais. Ele também não 
era um articulador político como o Palocci, 
ou o próprio Fernando Henrique quando 
foi ministro no Governo Itamar.

o episódio de corrupção  
da Petrobras afeta a imagem  
do Brasil nos Estados unidos?

A Petrobras tem ações na Bolsa de Nova 
York e, nesse caso, a questão é mais da 
empresa do que do País. Como a Petrobras 
envolve o mercado financeiro, ela interessa 
a importantes grupos dos Estados Unidos, 
que acompanham tudo de perto. Entre os 
americanos em geral, o caso não repercute, 
assim como o brasileiro não sabe o que 
acontece lá. Por exemplo, o principal 
senador democrata, Robert Menendez, de 
Nova Jersey, deixou o cargo recentemente 
em meio a um tremendo escândalo de 
corrupção. No Brasil, ninguém soube 
disso. Os americanos não sabem o que é 
Mensalão, não conhecem o José Dirceu 
e poucos entendem o que é Petrolão, a 
não ser que surjam as palavras “Lula” ou 
“Presidente do Brasil”. Afora isso, ninguém 
sabe. Assim como pouca gente no Brasil 
sabe que o John Boehner é presidente da 
Câmara dos Estados Unidos. Entretanto, é 
evidente que a credibilidade foi abalada. 
Em 2010, as pessoas falavam que o 
Brasil estava “bombando”. Houve até 
aquele discurso da Dilma, até um pouco 
arrogante, para os líderes europeus, 
frisando que a economia brasileira ia muito 
bem. Acabou, eles sabem que já era... É um 
pessoal que sabe que a economia brasileira 
não está indo bem. Nada, porém, que seja 
um colapso como a Argentina no começo 
do século 21, ou a Grécia ou a Islândia, 
que entraram em crise também em 2008. 
O Brasil não está nesse cenário, está em 
um cenário de economia muito ruim, em 
recessão, mas não em uma depressão. 

dá para acreditar em uma reinvenção  
do ambiente econômico?  
qual direção o País deve tomar?

Acredito que o Brasil esteja na direção correta 
com o Levy. Há problemas econômicos 
que são cíclicos – como os preços das 
commodities, independentemente do 
Brasil. E houve uma série de medidas que, 
na minha visão, talvez tenham sido um 
pouco equivocadas, ou foram equivocadas 
no primeiro mandato da Dilma. Ao nomear 
o Levy, a Dilma sinalizou mudanças. O 
Levy é um economista de origem liberal, de 
Chicago. Então, há um interesse em mudar. 
Se o Levy vai conseguir ou não, dependerá 
dos entraves políticos. Independentemente 
de Levy, há chances de o País enfrentar 
grandes obstáculos e sair do caminho. Aí será 
muito grave e a desconfiança do mercado vai 
aumentar. O Brasil tem enorme potencial, 
muitos empreendedores e jovens muito bem 
informados. Muitas iniciativas esbarram 
no Custo Brasil, que já foi maior, mas ainda 
atrapalha. A economia brasileira foi aberta  
e a inflação está sob controle, mas estamos 
em meio a uma nova crise – que é reversível  
(não a curto prazo, mas é reversível). [ ]

assim sendo, fica mais fácil para  
o Brasil se reaproximar dos Estados 
unidos, conforme estratégia  
do Ministério do desenvolvimento, 
indústria e Comércio Exterior?

Nesta questão bilateral econômica, os 
Estados Unidos têm enorme interesse 
pela aproximação com o Brasil. 
Isso não é segredo para ninguém. 
O País tem uma economia grande, 
importantíssima, uma das maiores 
do mundo. Inclusive, outros países 
querem sabotar essa aproximação – a 
exemplo do México –, porque o Brasil é 
um concorrente direto, embora tenham 
uma relação ótima entre si. O México 
sabe que se o Brasil tivesse um acordo de 
livre-comércio com os Estados Unidos, 
ele seria prejudicado. Por isso, é aliado 
e rival. É bom para o México ter o Brasil 
como parceiro, mas não competindo 
com ele pelo mercado americano.
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