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Resumo: O texto, dividido em quatro partes, aborda as relações entre Brasil e América Latina 

durante os governos Lula, com foco no cone sul. Na introdução (1) apontamentos sobre o Estado 

abrem para considerações (2) sobre “lulismo” e política externa, indicando dificuldades impostas 

ao projeto de integração regional pelas assimetrias econômicas e modelos de desenvolvimento 

diferentes (mais ou menos liberais). Em seguida (3), investimentos diretos brasileiros em países 

vizinhos são relacionados, com considerações sobre o projeto de integração da infraestrutura 

regional sul-americana (IIRSA, agora COSIPLAN-UNASUL). Por fim (4), é abordado o debate 

polarizado em torno das denúncias de impactos socioambientais decorrentes de obras de 

infraestrutura na região e acusações de imperialismo ao Brasil.  

Palavras-chave: integração regional, expansionismo, infraestrutura e meio ambiente. 

1. Introdução 

Nos governos Lula ganhou destaque o discurso em torno da integração da América do Sul, não 

obstante as dificuldades são imensas, a começar pela capacidade de o Brasil liderar um 

processo de integração regional, sobretudo porque a liderança exige recursos financeiros cuja 

disponibilidade além de duvidosa é de difícil justificativa: tendo em vista a gama de carências 

internas, a transferência de recursos vultosos ao projeto de integração parece desprovida de 

sentido. E por mais que a integração possa trazer benefícios socioeconômicos e políticos ao 

Brasil não há consenso nem clareza sobre se os custos valem a pena e, entre a integração 

regional e a posição de global player, nos governos Lula, predominou o desejo de relevância 

político-econômica mundial, novamente faltando consenso e clareza sobre a articulação entre as 

ambições regional e global. Mas mesmo que houvesse consenso, clareza e decidida vontade 

política do Estado brasileiro em torno do objetivo da integração regional, muito provavelmente 

isto não seria suficiente à superação das dificuldades. 

Isto porque apesar da ênfase dada à vontade política pelos defensores da integração (que, claro, 

é importante), o Estado deve ser apreendido como um campo de batalha, cuja cúpula, composta 

dos ramos decisórios estratégicos à economia, está atravessada pela disputa acirrada entre 

agentes econômicos distintos que buscam influir e impor seus interesses (ou resistir à 

incontrastável hegemonia dos interesses financeiros). Dessa forma, a formulação das políticas 

estatais, da política econômica em especial, constitui um campo de luta no interior da cúpula do 

Estado no qual se decidem questões fundamentais relativas aos interesses dominantes, que 
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geralmente desemboca na adoção de políticas “de compromisso" (necessárias à própria base de 

sustentação dos governos), de forma a amortecer/harmonizar, na medida do possível, os 

conflitos de interesses. 

O que é claro, sobretudo, nos grandes “planos” de política econômica, mas pode ser identificado 

no dia a dia da política do Estado, na medida em que uma política favorecendo determinado 

setor, ao provocar a reação dos representantes de outros setores, pode levar à adoção de 

políticas de “compensação” visando atender interesses secundários destes. A ideia de 

“compromisso” implica também na incorporação de demandas das classes dominadas, por 

vezes contrárias aos interesses econômicos dominantes, mas que contribui para a legitimação 

dos governos. Por sua vez, o atendimento de demandas/carências das classes dominadas, 

assim como o atendimento de interesses dominantes não convergentes com os do capital 

financeiro, além de depender da capacidade de organização e pressão política dos agentes 

envolvidos, encontra-se limitado pela capacidade de reação das forças contrariadas.  

Dessa forma, a política estatal não deve ser concebida com foco no problema da vontade política 

(ou ausência desta), identificada à ação "planejada" e "racional", mas especialmente no âmbito 

da luta política numa conjuntura concreta.  Não é que governantes não possam “planejar” (e/ou 

“impor”) uma política estatal, porém este planejamento geralmente tentará contemporizar 

interesses dominantes diversos e, mesmo assim, a implementação dos “planos” de governo não 

estará livre de condicionamentos impostos pelas disputas de interesses que forem surgindo. Ou 

seja, a autonomia estatal é delimitada desde o momento de elaboração ao da implementação 

pela luta política envolvendo os conflitos de interesses em cena; além disso, os resultados das 

políticas estatais normalmente escapam aos objetivos declarados e/ou perseguidos pelos 

governantes. 

E em se tratando das economias periféricas, a situação de dependência (financeira, tecnológica, 

de investimentos) confere força política e econômica aos agentes internacionais, em associação 

com forças dominantes locais. Sendo que os Estados periféricos tendem à instrumentalização 

dos recursos que lhe são próprios – poder de taxação, de regulamentação comercial e 

financeira/monetária, isenções fiscais – para atrair e garantir os investimentos externos em 

território nacional, aprofundando a presença do capital estrangeiro como força econômica e 

política internamente1.  

                                                 
1. É o caso, por exemplo, da indústria automobilística, como afirmou em entrevista recente (Folha de São 

Paulo, 14/01/2013): “(...) o BNDES não deveria apostar tanto em financiar a exportação de automóvel. Se 
as empresas que estão instaladas no Brasil têm mercado mundial para automóvel, elas deveriam procurar 
linhas de financiamento fora do Brasil para tocar para frente suas exportações. Mas não pode fazer nada, 
porque se a indústria principal brasileira hoje é automobilística. Você vai mexer nela?” 
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O caráter “supranacional” dos interesses pode ter vários efeitos no interior do bloco no poder, 

influindo, por exemplo, sobre o estado de confiança (“no bom andamento dos negócios”) que 

orienta as decisões de investir (de arriscar) no setor privado, levando às posições defensivas 

e/ou preventivas (conservadoras). Notadamente nos períodos de crise, entre o empresariado 

local que se reconhece como a porção fraca no mundo dos negócios nacional e internacional, 

costuma prevalecer o comportamento conservador/defensivo e as expectativas futuras 

costumam acompanhar a dos agentes estrangeiros. Se num momento de retração econômica 

internacional, esses diminuem os investimentos/desaceleram a produção na periferia, o mais 

provável é que o empresariado nacional assuma também posições reticentes quanto a novos 

investimentos, por mais que o governo busque estimulá-lo neste sentido.  

Podemos ainda mencionar o caráter “nacionalista” que o conflito de interesses pode assumir em 

determinadas conjunturas - e que não é, em geral, antiimperialista -, mas utilizado de forma a 

cobrar dos governos que assumam a função, supostamente de todo e qualquer Estado nacional, 

de defender o capital local frente aos competidores estrangeiros, acirrando as contradições que 

perpassam o Estado. Muitas vezes indo ao encontro das reivindicações de partidos e 

movimentos de esquerda e/ou nacionalistas – que o  Estado seja neutro, soberano, defenda o 

interesse nacional etc. Como se dá em toda parte, não apenas na periferia, mas neste caso os 

conflitos tendem a ser agravados pelo problema da dependência.  

Desta perspectiva, no campo das relações internacionais, se entre os países do Centro 

predominam as relações de interdependência complexa (marcadas tanto pela articulação dos 

interesses como pela competição intercapitalista mundiais), este não é o caso das relações de 

dependência que costumam caracterizar as relações entre os países centrais e os periféricos. 

No caso dos interesses dos países periféricos, quando confrontados com os das economias 

centrais, a tendência é ao predomínio dos interesses destas últimas. Claro que tudo depende da 

conjuntura concreta, da nação periférica em questão, dos rumos da luta política local, dos 

negócios em jogo e alianças em curso, estamos nos referindo às tendências dominantes, 

embaralhadas pela concorrência intercapitalista mundial (hoje em dia, marcada pela ascensão 

chinesa), manifesta na disputa pela conquista/manutenção do mercado periférico. O que, aliás, 

pode conferir ao Estado na periferia margem de manobra à defesa de interesses locais. 

Enfim, são muitas as variáveis envolvidas no processo decisório de políticas estatais a serem 

levadas em consideração e, entre essas, a mais importante diz respeito à capacidade de 

organização e pressão dos vários setores das classes assalariadas, inclusive de setores da alta 

burocracia estatal, não desvinculadas dos interesses das forças sociais presentes na sociedade. 

É dentro deste quadro mais geral que devemos tentar entender os limites políticos à liderança 
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brasileira num processo de integração regional. A ideia norteadora aqui2 é a de que projetos, 

intenções declaradas, decisões são importantes, mas costumam sucumbir à política. Dessa 

perspectiva, o recente desenvolvimentismo internacionalizado - ou melhor, o crescimento 

econômico combinado ao expansionismo - assemelha-se mais a fórmula possível de 

equalização entre interesses financeiros e produtivos do que decididamente orientado por um 

projeto de desenvolvimento nacional articulado ao de integração da América do Sul. Uma 

solução de compromisso possível nos limites do lulismo, com a popularidade conferida ao ex-

presidente Lula, favorecida pelos bons ventos da economia internacional3.  

2. Lulismo e política de integração regional 

Se decididamente interessadas em liderar e avançar no processo de integração regional, as 

elites política e econômica brasileiras precisariam abrir mão de interesses imediatos em prol do 

combate às assimetrias econômicas entre os países da região, objetivo assaz difícil de ser 

perseguido4. Os bancos privados nacionais não estão interessados em financiar a integração e o 

setor produtivo está mais preocupado em resistir ao domínio do setor financeiro, garantindo o 

apoio governamental à expansão dos seus negócios/patrimônio, em meio à retórica 

governamental em torno dos “campeões nacionais” e da integração sul-americana.  E na falta de 

ações arrojadas na direção da superação das assimetrias econômicas, a tendência é ao espírito 

do “salve-se quem puder”, com os países da região buscando soluções individuais a fim de 

promover crescimento econômico e/ou sanar desequilíbrios no balanço comercial.  

As assimetrias econômicas entre a economia brasileira e demais economias sul-americanas são 

enormes, em termos de produtividade, escala, diversidade e capacidade de financiamento. A 

título de ilustração a soma do PIB do Chile, Peru e Colômbia – os países sul-americanos que 

compõem junto com o México a recém-criada Aliança do Pacífico – não corresponde a 1/3 do 

produto interno bruto brasileiro (FIORI, 2013). Efetivamente, é o Brasil o país em melhor 

condição de liderar um projeto de integração sul-americana na contramão ao projeto liberal dos 

quatro países do Pacífico, o qual estaria mais próximo do desenho norte-americano para a 

região, numa alternativa que deve acrescentar lenha à fogueira do debate ideológico em torno do 

projeto de integração da América do Sul - mais ou menos liberal5. 

Samuel Pinheiro Guimarães (2012), por exemplo, na sua carta de despedida ao posto de alto 

representante geral do MERCOSUL, parece preferir o bloco MERCOSUL ao da UNASUL 

                                                 
2. A partir da pesquisa em desenvolvimento, da qual este pequeno artigo é produto, retomando trabalhos já 

apresentados para expor outras reflexões breves. 
3. Sobre o fenômeno do lulismo, ver André Singer, 2012. 
4. Ver Pedro Paulo Z. Bastos, 2012. 
5. Não deve ser descartada uma adesão futura do Brasil ao bloco do Pacífico (se este prosperar), embora 

politicamente difícil, pois encontraria forte resistência interna.  
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justamente devido à presença do Chile, Colômbia e Peru, por terem os três países acordos 

comerciais internacionais que, segundo Guimarães, “dificultam e até impossibilitam a construção 

de políticas regionais de promoção do desenvolvimento”. Daí que, para o embaixador, o mais 

produtivo seria fortalecer o MERCOSUL incluindo no bloco a Venezuela, o Equador, a Bolívia, o 

Suriname e a Guiana. Posição um tanto controversa, afinal o projeto de integração da 

infraestrutura está concentrado no COSIPLAN-UNASUL e isolar o Chile, Colômbia e Peru não 

teria muito sentido diante do objetivo da integração/união entre os países da região, além de o 

Brasil almejar a construção da saída para o Pacífico. Mais interessante seria manter e estreitar 

as relações dos três países com o projeto de integração sul-americana, se o Brasil estivesse (ou 

pudesse estar) efetivamente comprometido com o avanço do processo de integração. 

O embaixador salienta que o problema principal a ser enfrentado é o da assimetria econômica 

entre os países da região, cuja redução/superação teria que se tornar a prioridade do 

MERCOSUL, defendendo para tanto a forte expansão dos recursos do Fundo para a 

Convergência Estrutural (FOCEM), pois os recursos disponíveis seriam insuficientes à execução 

de um “programa mínimo de recuperação e de construção das infraestruturas físicas”. Sendo a 

infraestrutura condição para a expansão da atividade produtiva e comercial e à formação de 

mercados integrados dinâmicos, nacional e regionalmente, elevando o nível de renda e 

desenvolvimento humano. Conforme Guimarães (2012): “A construção da infraestrutura e a 

geração de empregos são elementos fundamentais para redução da pobreza e geração de 

empregos e para criar condições dignas de vida para a maioria da população a longo prazo”.  

A carta de despedida de Guimarães é um manifesto de desapontamento, indicativo da 

dissonância entre discurso (em torno da cooperação Sul-Sul) e política de integração 

efetivamente praticada pelos governos Lula, pouco animadora no que tange ao compromisso 

efetivo com o discurso em torno de um projeto de integração orientado pela cooperação, 

complementaridade e promoção do desenvolvimento conjunto da região. A destinação de 

recursos ao FOCEM foi modesta, os resultados para a integração da infraestrutura (nos dez 

anos de existência da IIRSA) decepcionantes e não são muito amigáveis as obrigações de 

compra e contratação de fornecedores do Brasil em obras realizados nos países vizinhos com 

financiamentos do BNDES, sem falar na ausência de maior articulação entre estas 

obras/financiamentos e o projeto de integração física regional.  

É certo que avanços econômico-comerciais e políticos-institucionais ocorreram (maior 

intercâmbio comercial, criação da UNASUL) e o governo brasileiro atuou de forma mais 

conciliadora nas relações com a Bolívia após as nacionalizações empreendidas por Evo Morales, 

nas negociações com o Paraguai em torno das tarifas de energia de Itaipu e face aos reveses no 
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comércio com a Argentina. No entanto, a política exterior dos governos Lula esteve articulada à 

política econômica interna, em larga medida à política de incentivo à formação de campeões 

nacionais capazes de competir internacionalmente, com os investimentos brasileiros diretos 

(IBD) pela América Latina respondendo mais a esse objetivo que ao da integração sob a 

liderança do Brasil.  

Quer dizer, o movimento obedeceu mais à ambição de global player que à de liderança do 

Estado brasileiro no processo de integração regional, ambição que para progredir dependeria do 

empenho decidido no sentido da cooperação e redução das assimetrias, caminho que poderia 

levar a colisão entre a lógica da acumulação (que preside o expansionismo de empresas 

brasileiras) e os interesses políticos do Estado brasileiro na liderança do processo de integração 

para o desenvolvimento regional6. Da forma como foi conduzido, houve pouco espaço para 

desentendimentos, a política econômica dos governos Lula (a qual a política exterior 

correspondeu) evitou rotas de colisão com o grande capital, mantendo, por um lado, a política 

macroeconômica do governo anterior – juros altos, câmbio valorizado, metas de inflação, 

superávit primário – e, de outro, a fim de compensar o setor produtivo, ampliando os recursos 

BNDES e o apoio do banco ao expansionismo de empresas locais. 

Uma solução “de compromisso” entre as duas forças que desde os governos FHC disputam 

espaço na cúpula do Estado procurando influir sobre os rumos da política econômica: os 

ortodoxos/ monetaristas, identificados à defesa dos interesses do capital financeiro globalizado, 

e os heterodoxos ou denominados desenvolvimentistas, identificados ao setor produtivo, à 

defesa da “burguesia nacional”. Solução de compromisso possibilitada pela conjuntura 

econômica internacional, que favoreceu a ascensão do “lulismo”, combinando Bolsa Família, 

aumentos do salário mínimo e do crédito à população de baixa renda, inúmeros programas 

assistenciais e manutenção da estabilidade dos preços (SINGER, 2012). 

Os primeiros efeitos do lulismo contribuíram para a reeleição do ex-presidente Lula em 2006, a 

despeito da crise do mensalão, enquanto a queda do “monetarista” Antonio Pallocci, sua 

substituição pelo “desenvolvimentista” Guido Mantega no Ministério da Fazenda e outras 

sinalizações de mudanças na condução da política econômica trouxeram alento aos empresários 

do setor produtivo. Puxado pelas condições externas favoráveis e pelo mercado interno, o 

                                                 
6. Sobre a relação contraditória e complementar entre as  lógicas de Estado e a da acumulação privada do 

capital ver David Harvey (2004). Numa distinção inicial “a política do Estado e do império” seria o 
imperialismo capitalista “como projeto distintamente político da parte de atores cujo poder se baseia no 
domínio de um território e numa capacidade de mobilizar os recursos naturais e humanos desse território 
para fins políticos, econômicos e militares”; enquanto nos “os processos moleculares de acumulação do 
capital no espaço e no tempo”, o domínio e o uso do capital assumem a primazia no imperialismo como 
“um processo político-econômico difuso no espaço e no tempo” (p.31).  
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crescimento econômico foi entrando em cena e, do ponto de vista do expansionismo 

empresarial, 2006 foi um ano de “virada”, cujo marco foi a compra da empresa canadense Inco 

pela Vale, com o apoio do governo brasileiro.  

No segundo mandato Lula, o “compromisso” se afirma e decola, sem ser interrompido pela crise 

de 2008, pelo contrário, a crise propiciou autonomia política para se reverter um pouco a 

“ortodoxia” do Banco Central. Dessa perspectiva, não foi a manutenção, até ali, da política 

macroeconômica dos governos FHC que permitiu ao governo Lula driblar a adversidade externa 

e, sim, o afrouxamento de políticas ortodoxas, que já tinham cumprido com o objetivo de conter a 

inflação, expandindo gastos na forma de incentivos à economia interna e ao expansionismo. Eis 

o decisivo para o efeito “marolinha” da crise internacional no pós 2008.  

O que sem a alta nos preços internacionais das commodities seria difícil (ou impossível), todavia 

a especulação sobre os preços das commodities alimentou a tendência inflacionária da 

economia brasileira, já sob os efeitos das políticas distributivas à expansão do consumo7. Num 

contexto muito favorável às exportações de produtos primários e importações de produtos 

manufaturados, no qual a China saiu fortalecida no seu papel de grande exportador de 

manufaturas e importador de commodities; ao mesmo tempo em que as taxas de juros seguiram 

estimulantes à entrada de capitais/valorização da moeda e desestimulantes à atividade 

industrial. Como compensação despontam os financiamentos do BNDES, sob a retórica dos 

campeões nacionais.  

Não que tudo se reduza à retórica, subsidiar a formação de campeões nacionais deve ser 

efetivamente considerado política de desenvolvimento pelos condutores da política econômica 

(tendo em vista a inspiração sul-coreana ou chinesa), os quais seguramente sabem que, do 

ponto de vista do desenvolvimento, financiamentos para aquisições/fusões entre grupos privados 

podem não levar a nada, sequer ao crescimento. Como qualquer um sabe que mais produtivo 

seria concentrar a disponibilidade de recursos para investimentos infraestruturais. O problema é 

que qualquer orientação em torno da problemática do desenvolvimento nacional, combinado à 

ambição da integração regional, vai ganhando forma em meio à luta política local, na qual os 

interesses de agentes estrangeiros têm peso significativo.  

Desta ótica, o desenvolvimentismo expansionista dos governos Lula, do segundo mandato em 

especial, veio ao encontro de certo rearranjo nas relações governo-empresariado, no qual, por 

razões políticas-ideológicas, os representantes do setor produtivo ganharam espaço para suas 

demandas. Mas dentro dos limites do lulismo, evitando conflitos com o capital financeiro 

                                                 
7. Levando às medidas macroprudenciais do fim de 2010 e início de 2011, que, conforme Franklin Serrano  

comprometerão a continuidade do crescimento. Ver Serrano, 2012. 
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hegemônico e combinando política de massas com desmobilização política, sobrando pouco 

espaço à imposição de metas/prioridades e cobrança de resultados da parte do empresariado 

agraciado com recursos públicos. No que interessa aqui, para direcionar investimentos fora, que 

contam com recursos estatais, no sentido da intenção geopolítica pela integração. Até porque é 

difícil ser “duro” com o setor produtivo quando se é generoso com o financeiro, mesmo que se 

ganhe tanto no circuito financeiro como no dos subsídios estatais, quando não se ganha no 

primeiro com recursos do segundo. 

Um “pacto conservador” que, todavia, permitiu o reformismo fraco, cujo efeito social, num país 

desigual e injusto como Brasil, não deve ser menosprezado. Em Os sentidos do lulismo, André 

Singer defende que as eleições de 2006 expressam um “realinhamento eleitoral” e a emergência 

do fenômeno do lulismo, tão positivamente popular – sem dúvida houve inclusão social - quanto 

conservador. Fenômeno bastante contraditório que teria alterado a geografia territorial e social 

do voto ao PT, se antes o eleitorado do partido provinha, sobretudo, das regiões Sul e Sudeste, 

com maior adesão entre eleitores mais escolarizados e/ou politicamente organizados, as 

eleições de 2006 marcam uma inflexão, caracterizada pela adesão do subproletariado ao 

lulismo, com destaque ao peso do Nordeste, ao mesmo tempo em que o PT perdeu espaço 

entre o seu eleitorado anterior (devido ao escândalo do mensalão). 

O subproletariado seria a fração da classe explorada mais à deriva no mundo do trabalho – com 

renda de até dois salários mínimos e destituída das condições mínimas de organização política 

desde baixo – despontando na cena política como massa, identificada à liderança que, “desde o 

alto, aciona as alavancas do Estado para beneficiá-la” (2012; 37). O paralelo com a análise de 

Marx em O 18 Brumário é claro, mas Singer reconhece que é preciso cautela, tendo em vista 

que as similitudes entre Bonaparte III e Lula são limitadas; ademais, Marx foi mais crítico da 

política de massas do bonapartismo do que será Singer com o lulismo (talvez com justiça). Em 

todo caso, aproximações com o bonapartismo e/ou populismos seriam possíveis na medida em 

que o lulismo também se manifesta como política de massas (muito embora Lula seja um líder 

de partido).  

As ideias de revolução passiva, reformismo fraco e pacto conservador orientam a análise de 

Singer, o lulismo implicaria no surgimento “de um bloco no poder novo, com projeto próprio, para 

cuja compreensão as noções de política de massas (O 18 Brumário) e de revolução passiva 

(Gramsci)” seriam úteis, se filtradas pela cor local (2012: 45). Para Singer teria ocorrido uma 

espécie de “semitransformismo” entre dirigentes do PT, com quadros antes ligados à defesa de 

um programa de reformas forte passando ao compromisso com o reformismo fraco, pouco afeito 
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à mobilização política, mas ainda reformismo, numa movimentação desde o alto, sem 

mobilização política, cuja prioridade é a redução da pobreza e não da desigualdade8. 

Nos limites deste “pacto conservador”, foram evitados os confrontos com o capital financeiro 

internacional e seus sócios locais, mantidas as reformas neoliberais do governo anterior e a 

diretrizes principais da política macroeconômica, propostas de reforma tributária visando as 

grandes fortunas foram esquecidas e, apesar dos investimentos públicos em infraestrutura terem 

se mantido baixos (a despeito de toda propaganda em torno do PAC), cresceram os 

financiamentos do BNDES para o setor produtivo, que ainda pôde contar com a reativação do 

mercado interno decorrente da mobilidade social promovida pelo lulismo. A política externa está 

inserida neste pacote, subordinada à política econômica, ao encontro do reformismo fraco. 

3. Expansionismo e integração regional9 

O processo de internacionalização da economia brasileira cresceu nos últimos anos10, com 

aquisições no exterior por empresas como Gerdau, JBS/Friboi, Marfrig, Petrobras, Vale, 

Magnesita entre outras; além das obras de infraestrutura envolvendo construtoras brasileiras. E 

avançou a gama de negócios pela América do Sul, por um lado, acompanhando a alta nos 

preços internacionais das commodities, tendo em vista a demanda do mercado asiático, as 

perspectivas de lucros por meio do controle de recursos estimularam a expansão em processo, 

especialmente em países vizinho. De outro, a prestação de serviços no setor de 

construção/engenharia pelas grandes empreiteiras foi estimulada pelos empréstimos públicos 

em meio ao discurso em torno da liderança/integração regional.  

Um movimento de “regionalização” (liderado pelo mercado) que não é, necessariamente, 

antagônico ao de “regionalismo” (institucionalmente dirigido, à maneira europeia pretendida por 

defensores do MERCOSUL), sendo que nenhum dos movimentos independe do Estado 

(MEDEIROS, 2008). Mas como a regionalização tem sido muito favorável ao Brasil, tem 

aprofundado o descompasso entre esforços diplomático-institucionais pela integração e 

                                                 
8. Uma ideia parece ser central à tese do pacto conservador por André Singer: a de que o governo Lula se 

ajustou ao conservadorismo da sua nova base social, o subproletariado, que anseia por um Estado capaz 
de intervir em seu favor sem perturbação da ordem estabelecida, expectativa a qual corresponderia o 
reformismo fraco. Não se trata aqui de negar tal possibilidade, todavia pesquisas mais exaustivas são 
necessárias a fim de se dimensionar tal conservadorismo. Tampouco seria impossível combinar política de 
massas com mobilização política “desde o alto” (e Singer não afirma o contrário), o chavismo em larga 
medida percorreu esse caminho, se o governo Lula descartou tal alternativa isto se deve, provavelmente, 
muito mais ao temor da reação conservadora dos detentores da riqueza do que do subproletariado. 

9. Em outros textos (ver referências) já escrevemos sobre o expansionismo de empresas brasileiras pela 
América Latina, por isso faremos apenas comentários breves a respeito, com alguns dados recentes (já no 
governo Dilma). 

10. Ver rankings da Fundação Dom CabraL, disponíveis no site da Instituição:  http://www.fdc.org.br. 

http://www.fdc.org.br/
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resultados concretos no balanço comercial intra-regional, opondo os dois movimentos e 

promovendo descontentamentos e acusações de imperialismo ao Brasil.  

No Cone Sul, a Argentina é o país que mais recebeu investimentos e é onde a presença 

brasileira está mais diversificada, hoje são mais de 250 empresas brasileiras no país vizinho, em 

áreas desde recursos minerais/energéticos e obras de infraestrutura a calçados, alimentos, 

autopeças, produtos de beleza, com destaque às empresas Petrobras, Vale, Odebrecht, 

Camargo Corrêa, Andrade Gutierrez, JBS/Friboi. Desde 2003, quando adquiriu o controle da 

Perez Compac (petrolífera argentina), a presença da Petrobras na Argentina só aumentou; 

sendo a produção e as reservas de petróleo e gás natural das mais relevantes fora do Brasil, 

contando ainda com uma rede ampla de distribuição de combustíveis. Em 2005, a Camargo 

Corrêa comprou a maior fábrica de cimento argentina, a Loma Negra; em 2010 a Votorantim, 

que já possuía ações da siderúrgica AcerBrag, adquiriu 50% da Cementos Avellaneda; e a Vale 

vem investindo na exploração de Potássio, num projeto que envolve obras lideradas pela 

Odebrecht, que também tem participado em investimentos da Petrobrás e construção/ampliação 

de gasodutos financiados pelo Brasil.  

Na Bolívia, da criação da Petrobras Bolívia S.A. às nacionalizações do governo Evo Morales 

(1996-2006), a estatal brasileira consolidou-se como a maior empresa em atividade no país. E 

com os acordos assinados após nacionalizações, entre os governos Lula e Morales, foram 

alcançados preços e condições mais favoráveis aos bolivianos, cuja carência nos acordos 

anteriores levaria aos movimentos populares que resultaram na eleição de Evo Morales em 2005 

e às nacionalizações em seguida. Efetivamente, dos planos à construção do gasoduto Brasil-

Bolívia, a tendência à exploração predominou sobre a cooperação, em prejuízo do Estado 

boliviano, só com a reversão do quadro é que a defesa do empreendimento tornou-se possível 

(com ressalvas): supriu uma carência energética brasileira, legando à Bolívia investimentos 

produtivos responsáveis pelo incremento notável das suas reservas de gás natural. Já o Brasil, 

apesar da redução nas margens de lucro, continua ganhando com sua presença no país, tanto 

que tem realizado novos investimentos. (SOUZA, 2011) 

No Chile, as obras do metrô de Santiago contaram com o “apoio” brasileiro e a Petrobras vem 

expandindo seus negócios no país. Na Venezuela, empresas brasileiras estão envolvidas em 

vários projetos de infraestrutura/construção civil, com recursos do BNDES. No Uruguai, a Friboi e 

a Marfrig controlam grande parte das exportações de carne do país. No Paraguai, brasileiros 

controlam a produção de soja, sem falar na Itaipu. No Equador, a presença da Petrobras é 

bastante relevante e conflitos já surgiram em torno da margem de lucro da empresa e dos 

serviços prestados pela Odebrecht ao país. (SOUZA, 2011) 
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Recentemente, assistimos ao avanço da presença de empresas brasileiras em solo peruano, 

onde a Petrobrás também é grande produtor. Em 2010, o investimento direto brasileiro foi de 

US$ 1,014 bilhão, quase o triplo de 2008 (US$ 492 milhões) e no primeiro trimestre de 2011, o 

BNDES teria emprestado US$ 15,4 bilhões para empresas atuantes no Peru, “uma cifra maior 

que o total de investimento direto no Peru vindo de Espanha, Grã-Bretanha, Estados Unidos, 

Holanda e Chile em 2010, que chegou a US$ 14,621 bilhões” (Gazeta do Povo, 17/07/2011). A 

Vale explora recursos de fosfato, insumo para a produção de fertilizantes, que servem ao 

abastecimento de agricultores no Brasil; a Votorantim comprou a maior produtora, refinaria, 

metalúrgica de zinco, e também a companhia mineira MinCo, que tem 66% das jazidas desse 

produto mineral; a Gerdau, em 2011, comprou a maior usina local produtora de aço e anunciou 

que pretende investir US$ 120 milhões nos próximos três anos. 

Em 2010, foi assinado o acordo de integração energética Brasil-Peru, que prevê a construção 

de grandes hidrelétricas na Amazônia peruana pela Eletrobras e empreiteiras brasileiras, com 

financiamentos do BNDES, embora a execução das obras esbarre na forte oposição de 

movimentos ambientalistas. As construtoras brasileiras Odebrecht, Andrade Gutierrez, Camargo 

Corrêa, Queiroz Galvão estão envolvidas em grandes projetos de infraestrutura. Metade da 

rodovia Interoceânica (ou estrada do Pacífico) foi construída por dois consórcios liderados por 

empresas brasileiras: o CONIRSA liderado pela Odebrecht e o INTERSUR, formado pelas empresas 

Camargo Corrêa, Andrade Gutierrez e Queiroz Galvão. Os trechos construídos já estão operando e 

as empresas obtiveram 25 anos de concessão à administração da estrada. Recentemente também 

foi inaugurado o primeiro trem elétrico de Lima, cuja construção ficou a cargo de uma empresa 

peruana em parceria com a Odebrecht, que participa de vários projetos no Peru - no setor 

energético, portuário, petroquímico, irrigação.  

Nos últimos cinco anos, empresários brasileiros também descobriram a Colômbia, atraídos pelo 

crescimento econômico articulado ao boom mineiro-energético produzido pela alta nos preços de 

commodities. Petrobras, Gerdau, Vale, Votorantim, Marcopolo, Queiroz Galvão, Odebrecht, EBX, 

Stefanini, Natura, Eurofarma são algumas das empresas brasileiras que fizeram investimentos 

no país.  Sendo que grandes investimentos em infraestrutura contam com a participação de 

construtoras do Brasil, por trás, claro, os financiamentos do BNDES, que, recentemente aprovou 

um financiamento de US$ 90 milhões para a Scania exportar ônibus à Colômbia. Segundo Jorge 

Gerdau Johannpeter, a Colômbia é o país na América Latina com a melhor cultura pró-negócios 

- a Gerdau controla a maior siderúrgica local, a Diaco, e também a Cleary Holdings, que explora 

minas de carvão e exporta combustível para o Brasil. (Isto é Dinheiro, 11/08/2011) 
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No que tange à Iniciativa para a Integração da Infraestrutura Regional Sul-Americana (IIRSA), 

não teríamos nos limites deste texto como confrontar metas e resultados dos seus dez anos de 

existência. Mas no final de 2011, quando a IIRSA foi substituída pelo Conselho de Infraestrutura 

e Planejamento (COSIPLAN) da UNASUL, no balanço que se fez dos resultados (modestos), o 

fator financiamento foi identificado como a grande dificuldade11. Sendo que o BNDES não 

chegou a se constituir em grande fonte de financiamento dos projetos infraestruturais, apesar de 

incluído à Iniciativa pelo governo Lula, o que marcaria uma diferença para com o projeto IIRSA 

como concebido no governo FHC, mais atrelado ao BID12.  

Muito embora, conforme informe do Itamaraty13, grande parte dos resultados alcançados nos 

últimos anos “(...) no desenvolvimento da infraestrutura física regional em termos de obras 

executadas podem ser atribuídos aos programas brasileiros de financiamento à exportação, a 

cargo do BNDES e do BB-Proex, bem como à atuação individual da CAF”. O problema é a baixa 

articulação com o projeto de integração física regional, conforme se pode concluir do quadro 

destacando os financiamentos mais relevantes entre cerca de 80 projetos na América do Sul 

financiados pelo Brasil (a maioria não parece ter relevância para a integração física regional).  

Argentina: Construção e ampliação da rede de gasodutos na Argentina, aprox. US$ 1,9 bilhão 
(Odebrecht, Confab); Exportação de 20 Aeronaves EMB 190 para Austral/Aerolineas, US$ 646 milhões 
(Embraer); Aqueduto do Chaco, US$ 180 milhões CNO /Techint / OAS / ISOLUX – a licitar) 

Bolívia: Rodovia San Ignacio de Moxos-Villa Tunari, US$ 332 milhões (OAS – a licitar); Projeto Hacia el 
Norte - Rurrenabaque-El-Chorro, US$ 199 milhões; Rodovia Tarija-Bermejo, US$ 179 milhões (Queiroz 
Galvão). 

Chile: Ampliação do metrô de Santiago, US$ 209 milhões (Alstom); Apoio ao Projeto  
Transantiago (exportação de ônibus), aprox. US$ 350 milhões (Mercedes-Benz). 

Colômbia: Exportação de 127 ônibus para transporte coletivo urbano, US$ 26,8 milhões (San Marino). 

Guiana: Ponte sobre o rio Tacutu, US$ 17,1 milhões. 

Paraguai: Construção da segunda ponte sobre o rio Paraná, US$ 200 milhões. 

Peru: Ponte Assis Brasil-Iñapari, US$ 17,1 milhões. 

Uruguai: Rede de Distribuição de Gás de Montevidéu, US$ 7 milhões (OAS). 

Venezuela: Construção e ampliação do Metrô de Caracas, aprox. US$ 943 milhões  
(Odebrecht); Construção da Hidrelétrica La Vueltosa, US$ 121 milhões (Alstom). 

 

De maneira geral, mesmo considerando que obras de longo prazo nunca são executadas 

conforme planejamentos e cronogramas originais, a IIRSA parece ter despertado críticas demais 

tendo em vista a modéstia dos resultados. Ao que tudo indica, seria válida a avaliação de 

Raphael Padula, para quem a Iniciativa acabou enfatizando pequenos projetos de transporte 

                                                 
11. Ver IIRSA, 10 anos depois: suas conquistas e desafios. Disponível em 

http://www.iirsa.org/BancoMedios/Documentos%20PDF/lb_iirsa_10_anios_sus_logros_y_desafios_port.pd
f, acesso em 08/02/2013. 

12. Sobre as instituições financeiras envolvidas (BNDES, BID, CAF, FONPLATA) Simone Deos, 2010; e Diego 
Nyko, 2011. 

13. Disponível em http://www.itamaraty.gov.br/temas/balanco-de-politica-externa-2003-2010/1.1.6-america-do-
sul-infraestrutura, acesso em 23/07/2012.  
 

http://www.iirsa.org/BancoMedios/Documentos%20PDF/lb_iirsa_10_anios_sus_logros_y_desafios_port.pdf
http://www.iirsa.org/BancoMedios/Documentos%20PDF/lb_iirsa_10_anios_sus_logros_y_desafios_port.pdf
http://www.itamaraty.gov.br/temas/balanco-de-politica-externa-2003-2010/1.1.6-america-do-sul-infraestrutura
http://www.itamaraty.gov.br/temas/balanco-de-politica-externa-2003-2010/1.1.6-america-do-sul-infraestrutura
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(mormente rodoviário) e abandonando a possibilidade de levar adiante empreendimentos mais 

estruturantes à integração regional. E algumas obras do PAC, relacionadas à IIRSA, seriam 

executadas provavelmente sem a Iniciativa (por exemplo, as hidrelétricas em construção), o que 

deve ser verdadeiro também para obras em países vizinhos. Conforme Padula (2011):  

(...) A IIRSA buscou facilitar e eleger projetos com capacidade de atrair o interesse 
privado e na sua concepção de planejamento não utilizou critérios para diferenciar 
(valorizar e priorizar) as obras com maiores impactos regionais. Concluímos que não 
fica claro qual foi a contribuição adicional da IIRSA à construção de obras de 
infraestrutura na região, visto que estas obras provavelmente já teriam suas 
motivações e viabilidade de financiamento e execução. Não foi estabelecida assim 
uma forma eficiente, dinâmica, sinérgica e indutora de transformação na 
infraestrutura de integração, na atividade diretamente produtiva, e nos espaços 
menos avançados, cuidando dos efeitos polarizadores. (2011: 25)  
 

Os dados levantados até aqui apontam à ausência da orientação decidida pelo desenvolvimento 

nacional articulado ao regional, a lógica da acumulação privada parece ter predominado (sem 

conflito) sobre o ideal da liderança brasileira numa integração baseada na cooperação e 

complementaridade entre os Estados sul-americanos. Claro que faltam recursos, as dificuldades 

financeiras são enormes, porém os recursos existentes poderiam ser disponibilizados de forma 

casada com projetos estruturantes de integração regional, e aqui, talvez um tanto de vontade 

política e decidido interesse na integração regional ajudasse, pois, por exemplo, entre o metrô de 

Santiago e alguma outra obra estruturante ligada à IIRSA, não deve ser tão difícil atrair o setor 

privado para a segunda opção. 

Finalmente, ninguém discordaria que ampliar as exportações e relações comerciais na região, 

por meio do projeto de integração da infraestrutura, será produtivo - desde que executado com 

responsabilidade socioambiental. Assim como aproveitar oportunidades abertas pela ascensão 

asiática (às exportações de commodities) é acertado, sendo desnecessário salientar que, tendo 

em vista a dimensão territorial/populacional e seu dinamismo urbano-industrial, o Brasil em 

especial não pode embarcar na reespecialização produtiva, nem deveria ignorar a importância 

da integração física, nacional e sul-americana, à conquista de posições internacionais mais 

destacadas. Fundamental seria atrelar os ganhos à distribuição de renda, aos serviços sociais 

básicos de qualidade, ao incremento das capacidades imateriais, promover a integração física 

com responsabilidade socioambiental, sendo difícil acreditar que será este o sentido dominante - 

o que não significa que não se deva tentar. Por ora, de positivo, é possível mencionar o embate 

político (a “luta de classes”) despertado pelo o projeto de integração, obras em andamento e 

expansionismo de empresas brasileiras pela região. Fator crucial à inversão de rumo – menos 

exploração e mais complementação/cooperação -, como ocorreu no caso do gasoduto Brasil-

Bolívia. 
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4. Conflitos Socioambientais e Acusações de Imperialismo 

Sobre impactos socioambientais envolvidos nas obras previstas ou em execução, 

mencionaremos a seguir alguns casos, que contaram com financiamentos do BNDES, 

destacando um pouco da polarização do debate em torno das obras de infraestrutura, na maioria 

das vezes sem estudos exaustivos a respeito ou baseados em opiniões/estudos preliminares 

provenientes de pessoas/entidades com posições radicalmente opostas. Menos que tomar 

posição no debate bastante polarizado, interessa aqui apontar para fatores importantes à luta 

política recente nos países da América do Sul – os conflitos socioambientais e as acusações de 

imperialismo ao Brasil. 

O debate em torno da Usina de Belo Monte é exemplo da polarização que tem acompanhado o 

debate sobre meio ambiente e obras de infraestrutura na região. A obra já envolveu um vídeo 

com celebridades e manifestações de ativistas estrangeiros, rechaçadas por figuras eminentes 

nos meios acadêmicos e de comunicação no Brasil. Para aqueles que defendem Belo Monte, 

como o ex-ministro da ditadura militar, Antônio Delfim Neto, o empreendimento é positivo, pois o 

país pode e deve aproveitar seus rios, demonstrando sua capacidade em “conservar, administrar 

e utilizar as riquezas de um território que detém 11% de toda a água doce do globo” (Carta 

Capital, 13/04/2011). E o ex-ministro está entre os que levantam suspeita sobre o ativismo 

ambientalista contrário às obras de infraestrutura no campo energético:  

A resistência a tais empreendimentos – que se tornaram alvo preferencial de ONGs 
financiadas do exterior, recentemente tomadas de paixão amazônica, e outras tantas 
nacionais que bebem em obscuras fontes semelhantes – hoje tem a companhia de 
filiais especializadas em impedir o aproveitamento da energia eólica, uma fonte 
igualmente limpa, a pretexto de proteger o meio ambiente e diversos tipos de fauna 
dos efeitos do movimento das pás e da velocidade dos ventos, sem nenhuma 
comprovação empírica de suas teses. (Carta Capital, 21/01/2013) 

Na Bolívia, na polarização ideológica em torno da estrada que atravessaria o Territorio Indígena 

y Parque Nacional Isiboro-Secure (TIPNIS), as forças contrárias tanto acusaram a ligação com a 

IIRSA como condenaram o imperialismo brasileiro (a obra contava com financiamento do 

BNDES), acusações rechaçadas pelos que apoiavam a obra. E como salientou Pablo Stefanoni 

é possível encontrar “argumentos ‘razoáveis’ em ambos os lados da discussão sobre a estrada”, 

sendo difícil “traçar uma linha nítida entre bons e maus, justos e pecadores”: 

(...) para aqueles que assinaram o manifesto pela recondução do processo de 
mudança, a estrada é só uma pata do projeto do IIRSA para aprofundar a matriz 
extrativista a favor do subimperialismo brasileiro e do imperialismo em geral. (...) a 
estrada servirá para reforçar o modelo de acumulação por retirada da posse, tal 
como analisado por David Harvey. Ou seja, a estrada seria pró-imperialista. 

Entretanto, o ex-ministro de Hidrocarbonetos, Andrés Soliz Rada, pode argumentar 
exatamente o contrário (e, em parte, também o governo, como faz García Linera no 
livro “El ONGismo, enfermidade infantil do direitismo”): que o imperialismo está do 
lado daqueles que se opõem à construção da estrada. (.) Soliz assinala, além disso, 
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que a Bolívia seria o primeiro país da América do Sul em que as ONGs controlam o 
poder. Desde a posição do eco-socialismo, o australiano Federico Fuentes adverte 
para os riscos de se cair nas mãos do “imperialismo verde”. (.) Os dois lados 
precisam aprofundar a análise, mostrar estudos, dados e pesquisas mais precisas 
sobre a relação custo/benefício da estrada. (STEFANONI, 2011) 

Sobre o imperialismo brasileiro, conforme Igor Fuser: 

No calor da polêmica, Morales foi acusado de se curvar ao “subimperialismo” do país 
vizinho. Os argumentos: primeiro, de que a construção da rodovia foi entregue a uma 
empreiteira brasileira; e, segundo, de que a obra está incluída na planilha de projetos 
da IIRSA (Iniciativa de Integração da Infraestrutura Regional Sul-Americana), 
normalmente associada ao agravamento das distorções econômicas decorrentes do 
modelo primário-exportador. Ocorre que, como afirmou Linera em resposta aos 
“desiludidos” com o governo, a rodovia entre Cochabamba e Beni termina seu 
percurso a mais de 300 km da fronteira brasileira, em plena selva amazônica. 
Portanto, nada a ver com os “corredores interoceânicos” previstos na IIRSA. E, 
evidentemente, o projeto dessa rodovia, assim como todas as obras viárias do 
governo Morales, só começou a ser levado à prática porque as autoridades da 
Bolívia julgaram que isso era do interesse daquele país. (FUSER, 2012) 

Ou seja, a questão socioambiental é muito controversa e, no debate, a IIRSA parece 

transformada em “adjetivo negativo”, talvez exageradamente (embora, a luta política “desde 

baixo” deva exagerar mesmo). Neste contexto, o caráter supranacional da luta política local tem 

se expandido para o âmbito da “sociedade civil”, envolvendo organizações não governamentais 

internacionais. Agora não é porque as forças que prioritariamente levantam a bandeira ecológica 

são ONGs e representantes de movimentos sociais/indígenas que aqueles que apoiam os 

empreendimentos se encontram do lado do “mal”, mesmo movimentos sociais os mais bem 

intencionados podem se equivocar e o maniqueísmo nunca é uma forma enriquecedora à 

compreensão da realidade social. No caso específico da estrada que atravessaria o TIPNIS, a 

obra contava com apoio de vários segmentos sociais, inclusive de comunidades indígenas. 

Ademais, é preciso ter em conta a forte oposição das forças conservadoras ao governo de 

Morales, que, segundo notícias a respeito, viraram ambientalistas de última hora (mais ou menos 

como se bancada ruralista no Brasil, de repente passasse a defender o meio ambiente e as 

populações indígenas). 

E por toda parte tem sido difícil “traçar uma linha nítida entre bons e maus, justos e pecadores”. 

No Peru, por exemplo, o gasoduto Camisea tem sido alvo de ataques devido vazamentos por 

dutos corroídos, questões sobre a legalidade dos contratos, desaparecimento dos peixes, 

degradação dos modos de vida da população local e alteração da matriz energética do país, tudo 

pelo suprimento de energia que, talvez, só dure uma década. Sendo que os investimentos em 

infraestrutura na região, resultantes de royalties da produção de gás, nos últimos quatro anos, 

segundo críticos, se resumem às estradas. Por outro lado, há os que defendem que embora os 

costumes e modos de vida das populações locais sejam alterados, isto não ocorre apenas no 



16 

 

sentido da degradação, pois melhoram as condições de vida, com saneamento básico e a 

chegada da eletricidade, água potável, empregos melhor remunerados, escolas e assistência 

médica.  

Efetivamente, todas as obras envolvendo recursos energéticos são passíveis de polêmica do 

ponto de vista socioambiental14. As usinas do Rio Madeira, Jirau e Santo Antônio, por exemplo, 

são indicativas das formas condenáveis que por toda parte devem caracterizar as obras de 

infraestrutura pela região. As duas usinas foram palco de sérios conflitos trabalhistas, disputas 

entre os consórcios que lideram as obras e estão envoltas em muita controvérsia acerca dos 

impactos ambientais, com acusações de terem sido os estudos preliminares patrocinados por 

empresas interessadas. Todavia, seguramente, são obras defensáveis do ponto de vista das 

necessidades energéticas da economia brasileira, movimentando a economia local. 

Mas o fato é que obras de infraestrutura na região vêm acrescentando mais lenha à fogueira de 

manifestações de descontentamento com o “imperialismo” brasileiro, devido ao expansionismo 

de empresas brasileiras e às assimetrias econômicas favoráveis ao Brasil. Mas são 

desproporcionais as acusações, aliás, fosse o Brasil imperialista, seguramente não seria sua 

capacidade de liderança do projeto de integração tão duvidosa. Claro que é possível praticar o 

imperialismo sem alcançar a etapa superior do capitalismo, sendo possível fazê-lo com bancos 

públicos. No caso brasileiro é do que se trata: práticas expansionistas de empresas brasileiras 

apoiadas pelo BNDES que, sem rigor, podem ser denominadas imperialistas ou subimperialistas, 

porém a economia brasileira não é uma economia imperialista - e a noção de subimperialismo 

não merece status teórico, introduzindo classificações que só desviam a atenção ao central: o 

imperialismo de fato. 

Vale salientar que a economia capitalista de países centrais transformou-se em imperialismo ao 

alcançar um patamar de desenvolvimento muito elevado, identificado à existência do capital 

financeiro, poder militar, moeda forte, domínio do processo de inovação científico-ideológico, 

capacidade de determinar os rumos da economia mundial. Agora, para alguns analistas, bastou 

algum crescimento econômico, combinado ao expansionismo de uma dúzia de empresas 

brasileiras, apoiadas por bancos estatais, para que o sonho de potência despertasse novamente 

                                                 
14. Segundo um estudo de dois pesquisadores norte-americanos, Matt Finer, do Instituto Internacional de 

Direito Ambiental, e Clinton Jenkins, da Universidade da Carolina do Norte, das 151 usinas hidrelétricas 
propostas para a região, apenas 19% podem ser classificadas como de baixo impacto ambiental, na 
contramão da ideia de que hidrelétricas são energia ambientalmente correta. Folha de São Paulo, caderno 
Mercado, 19/04/2012. 
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e viessem à tona manifestações tanto de entusiasmo como de descontentamento com a suposta 

emergência e imperialismo do Brasil, em exercícios que superfaturam o potencial do país15.  

Ademais, as contradições do imperialismo – ao mesmo tempo obstáculo e força motriz do 

desenvolvimento - têm recebido pouca atenção nas análises atuais sobre o imperialismo 

brasileiro, sendo curioso que se identifique, por exemplo, empreendimentos brasileiros na Bolívia 

ou Paraguai como exploração imperialista, mas sejam ignorados investimentos similares em 

Cuba ou mesmo Venezuela. Certamente, seria mais produtivo conceber o imperialismo como a 

combinação entre exploração e dínamo do crescimento econômico/desenvolvimento, com peso 

maior à exploração. No caso das práticas imperialistas brasileiras, é indubitável que obras de 

infraestrutura em países vizinhos, financiadas pelo Brasil e tocadas por empresas brasileiras, 

podem ter efeitos positivos para a economia destes países, sendo mais fácil negociar/barganhar 

com um país sem grande poder de imposição (inclusive dar o calote de dívidas é mais fácil). 

Conclusão 

Por uma série de razões políticas/ideológicas, especialmente no 2º mandato Lula foi relativizado 

o domínio dos interesses financeiros que marcou os 2º governo FHC e 1º Lula, num contexto no 

qual o setor produtivo ganhou relevância, com destaque ao setor de commodities e à grande 

engenharia. O momento das commodities era e segue sendo irresistível, enquanto a grande 

engenharia sempre desponta na onda do desenvolvimentismo na medida em que articula uma 

frente ampla de interesses: frações do capital industrial nacional e estrangeiro, fornecedores de 

materiais e equipamentos e, pelo volume de emprego que gera direta e indiretamente, com a 

indústria de bens finais de consumo e a produção agrária (sem falar no mercado de votos).  

Desta perspectiva, o apoio estatal às aquisições/fusões entre empresas e às grandes obras de 

engenharia, dentro e fora do país, parece responder à lógica do possível, num cenário em que 

as disputas no interior do bloco no poder, sobre a orientação principal da política econômica, 

abriram espaço aos “desenvolvimentistas” na cúpula estatal, ligados à defesa do setor produtivo. 

Entretanto, àqueles acostumados à identificação do desenvolvimento à atividade industrial, o 

crescimento com expansionismo dos governos Lula não deixou de decepcionar, a despeito dos 

avanços no campo social. O lulismo, por sua vez, emergiu como política de massas, fomentando 

a própria expansão do lulismo e proporcionando sustentação política ao “compromisso” entre 

interesses dominantes distintos. 

                                                 
15. É o caso de Brasil potencia, de Raúl Zibechi (2012), que por vezes soa à ficção, mas traz informações 

relevantes sobre o suposto desejo de potência dos governos do PT. E já escrevemos sobre a noção de 
subimperialismo e a retomada de Rui Marini, discussão que não reproduziremos aqui. 
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A política externa correspondeu, sobretudo, à política econômica, mudanças positivas 

ocorreram, mas de maneira geral é possível afirmar que o objetivo da integração regional esteve 

subordinado à lógica da acumulação privada, em meio à retórica governamental em torno dos 

“campeões nacionais” e da liderança brasileira no projeto de integração sul-americana. Daí que a 

“preferência” pelas grandes obras rodoviárias em detrimentos de projetos mais estruturantes e 

produtivos de desenvolvimento & integração regional, além de às dificuldades financeiras, 

encontra-se articulada à luta política local.  

O BNDES, ao financiar as exportações de bens e serviços de empresas brasileiras pratica uma 

política passível de ser taxada de imperialista, mas são desproporcionais as acusações de 

imperialismo ao Brasil – desprovido de capital financeiro, moeda forte, domínio do processo de 

inovação científico-tecnológico, poder militar. Quanto às questões socioambientais e movimentos 

sociais decorrentes, o mérito tem sido o de estimular o debate e a mobilização política, mais 

estudos são fundamentais, de preferência distantes de maniqueísmos.      
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