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Implantar uma política ex
terna ágil, ousada e criativa; 
explicar aos principais parceiros 
comerciais brasileiros a nova 
realidade política e econômica 
do País; e, sobretudo, tentar 
sensibilizar os governos amigos 
a retomarem os investimentos 
no Brasil são alguns dos prin
cipais objetivos da série de 
viagens que o presidente, José 
Sarney pretende realizar ao ex
terior nos próximos meses. A 
relação completa dos países a 
serem visitados ainda não está 
definida, mas é quase certo que 
ela reunirá, além da Argentina, 
no final deste mês. os Estados 
Unidos, França, Alemanha, ín
dia. China e Japão. 

O chanceler Abreu Sodré 
revelou, recentemente, que den
tro do prazo de licença que lhe 
foi concedido pelo Congresso 
para viagens ao exterior, que 
vai até 31 de janeiro de 87, o 
presidente Sarney irá naqueles 
países acima citados. 

Até o momento apenas estão 
marcadas as viagens a Buenos 
Aires (a partir do próximo dia 
28) e Washinton (10 de setem
bro), mas pelo menos três : 

outras visitas poderão ser 
realizadas pelo chefe do governo 
brasileiro na presente tem-

.porada. 
E todas essas viagens têm 

pelo menos um aspecto em 
comum: através delas, o pre
sidente Sarney pretende não só 
consolidar sua condição de 
dirigente vivamente interessado 
nas questões . internacionais, 
mas também contribuir para 
que o Brasil marque presença de 
maneira mais firme e signifi
cativa na cena política mundial. 
Agindo em busca da consecução 
desses objetivos, o governo 
brasileiro alcançou o reatamen
to diplomático com Cuba, 
inaugurou uma ofensiva con
denando o apartheid na África 
do Sul, inicou campanha visan
do a recuperar assento no Con
selho de Segurança das 
Nações UnicTas e apresentou 
perante a ONU proposta no 
sentido de se transformar o 
Atlântico Sul em zona des
militarizada e desnuclearizada. 

Próximas viagens 
Mas muito mais que projetar-

uma nova imagem do Brasil no 
exterior, a série de viagens que o 
presidente Sarney iniciará pela 
Argentina tem outros objetivos 
facilmente detecta veis. Aos 
dirigentes dos países amigos ele 
pretende fazer um minucioso 
relato acerca da realidade 
política e econômica vigente no 
Brasil, especialmente após a im
plementação do Plano Cruzado. 

O roteiro começará a ser 
cumprido na Argentina, e 
poucos presidentes dos dias de 
hoje teriam tantos assuntos a 
abordar quanto José Sarney e 
Raul Alíonsín. Ambos che
garam «ao poder após uma di
tadura militar que afetou se
veramente a vida política, 
econômica e social do Brasil e da 
Argentina. Se a abertura po
lítica implantada pelos argen
tinos acabou influenciando na 
agilização do processo "lento", 
"gradual" e "seguro" colocado 
em prática pelos militares 
brasileiros, o mesmo aconteceria 
mais tarde com as reformas 
econômicas decretadas por Al-

* fonsin. O Plano Austral foi 
. seguido pelo Plano Cruzado, a 

Argentina intensificou a 
aproximação com a União 
Soviética (o chanceler Dante 
Caputo esteve em Moscou, e 
dentro em breve será a vez do 
presidente Raul Alfonsín visitar 
a capital soviética, o que tam
bém foi feito pelo ex-chanceler 
Olavo Setúbal e em 1987, se
guramente, o será também pelo 
presidente Sarney). Mas além 
de todas essas posturas coin
cidentes, Brasil e Argentina têm 
— em maior ou menor grau — 
praticamente os mesmos de
safios e ambos os países só terão 
a ganhar com um estreitamento 
de vínculos nos campos polí
ticos, econômico-financeiro e 
comercial. Assim, segundo uma 
categorizada fonte do Palácio do 
Planalto, a viagem a Buenos 
Aires acontece num momento 
de aproximação política sin
gular na história dos dois países 
e a descoberta* de uma grande 
identidade econômica abre ex
cepcionais perspectivas para a 
integração nesse campo, onde 
devem ser assinados diversos 
acordos de cooperação e inter-

, câmbio comercial. 
^ Divergências 

, Quanto à viagem aos Es
tados Unidos, o sucesso ou 
fracasso da missão Sarney 
dependerá, e muito, do desfecho 
das conversações que autori
dades dos dois governos vêm 
mantendo na tentativa de 
superar as divergências criadas 
pela reserva de mercado para o 
setor da informática. Se houver 
uma vanço expressivo, nesse 
terreno, inegavelmente serão 
bem menos difíceis as conver
sações com o presidente Ronald 
Reagan em busca de uma saída 
para o amplo e crescente con
tencioso que separa o Brasil dos 
Estados Unidos. 

Mas é a partir da ida a 
Washington que as viagens a 
serem cumpridas, pelo presiden
te Sarney têm seu objetivo mais 
relevante: tentar convencer os 

governos de países como os Es
tados Unidos, Alemanha, 
França e Japão de que quatro 
meses após a implantação do 
Plano Cruzado a realidade 
econômica brasileira é outra e 
que chegou a hora da retomada 
dos investimentos no Brasil. 

Riscos 
E a preocupação do presi

dente tem uma forte razão de 
ser. Afinal, informações com
putadas pelo governo revelam 
que este ano praticamente não 
existiram investimentos no 
País, quer a cargo do capital 
nacional, quer do estrangeiro. 

Por essas razões, nas viagens 
que fará ao exterior, o presiden
te Sarney pretende mostrar que 
à normalização de sua vida 
democrática, o Brasil progres
sivamente soma o saneamento 
de sua economia e que aos 
poucos o pais volta ser uma das 
melhores opções . para a 
aplicação do capital estrangeiro. 
Com essa argumentação, o 
presidente Sarney espera fazer 
com que países como os Estados 
Unidos, Alemanha e Japão (três 
dos maiores investidores es
trangeiros em território na
cional) voltem a carrear novos 
recursos para o Brasil, pondo 
fim a uma retração que vem in- I 
quietando às autoridades 1 
brasileiras. / 


