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A disputada eleição mexicana reflete
uma luta pela alma da América Latina.
Se quiser, Bush ainda tem condições
de construir sólidas alianças na região

A ESTRATÉGIA DA
MOISÉS NAÍM*

U
ma eleição presidencial em
que a margem de diferença
entre vencedor e derrotado é
estreita demais para que se
possa declarar o vencedor
com plena certeza. Eleitores

revoltados nas ruas. Partidários de um
lado e de outro trocando acusações de
fraude e exigindo a recontagem manual
dos votos. Advogados salivando, na ex-
pectativa de semanas de dispu-
tas nos tribunais.

Será que isso soa familiar?
Pois deveria. O clima reinante
na Cidade do México, hoje, é
muito semelhante ao de

Tallahassee, Flórida, seis anos atrás.
Mas a eleição mexicana define muito
mais do que o próximo presidente do
país. Seu resultado terá implicações du-
radouras para a América Latina como
um todo. Em 2000, embora os eleito-
res americanos estivessem optando en-
tre dois candidatos presidenciais mui-
to diferentes, apenas uma minoria de-
les acreditava que o resultado da elei-
ção pudesse modificar drasticamente
os fundamentos básicos do país. Não é

esse o caso dos mexicanos. Os eleito-
res acreditavam que a eleição não ape-
nas decidiria quem vai comandar o país
por seis anos, mas também, o que é
mais fundamental, que tipo de sistema
político e econômico o México terá. As
plataformas dos dois candidatos prin-
cipais - o conservador Felipe Calderón
e o esquerdista Andrés Manuel López
Obrador - diferem no que diz respeito
ao papel do Estado versus o mercado,
a natureza das instituições políticas,

Depois do 11 de setembro, a prioridade dos EUA
guerras no Afeganistão e no Iraque, levaram a
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RASTILHO A vitória de Calderón, em
pleito contestado pela oposição, terá
implicações em todo o subcontinente

to se prometeu e pouco se cumpriu em
termos de elevar os padrões de vida. O
líder dessa virada em direção ao popu-
lismo é o presidente venezuelano Hugo
Chávez, que se faz representar como her-
deiro de Fidel Castro, empregando a bo-
nança petrolífera de seu país para ad-
quirir influência política em todo o con-
tinente. Nos últimos meses, porém, o
movimento de Chávez vem topando com
oposição por parte de forças que o vêem
como equivocado, militarista e antide-
mocrático. Na eleição mexicana, assim
como no pleito realizado no Peru no mês
passado, Chávez acabou funcionando
mais como ônus do que como trunfo
para o candidato esquerdista que carre-
gou sua bandeira.

Essa ambivalência encerra uma opor-
tunidade para os EUA. As questões que
alimentam o movimento de Chávez -
pobreza, desigualdade, exclusão, corrup-
ção e frustração generalizada - não dei-
xaram de existir. Apesar da retórica de
populistas como Chávez e Fidel Cas-
tro, os males da América Latina não

Mas a indiferença também carrega
um custo. Depois do 11 de setembro, a
prioridade dos EUA de combater o ter-
rorismo islâmico, travando guerras no
Afeganistão e no Iraque, levou a admi-
nistração Bush a ignorar a América La-
tina, vendo a região como, em sua mai-
or parte, irrelevante. Isso permitiu que
líderes como Chávez criticassem livre-
mente as políticas americanas e macu-
lassem a reputação de Washington na
região. Mas os EUA ainda podem repa-
rar boa parte dos danos sofridos - se
tomarem duas iniciativas ousadas que
romperiam a barreira das políticas mío-
pes que restringem suas oportunidades
na América Latina.

O primeiro passo no sentido de re-
duzir o poder de atração do chavismo
e restaurar a imagem dos EUA na Amé-
rica Latina seria levantar de maneira
unilateral o embargo contra Cuba. O
embargo americano nunca funcionou
como ferramenta para enfraquecer Fi-
del Castro. Em lugar disso, ele o mu-
niu de uma desculpa perfeita para ocul-
tar suas deficiências e justificar a po-
breza extrema e a dura repressão polí-
tica na ilha. O embargo é ainda menos
eficaz agora, quando Cuba está tão pro-

BOA VIZINHANÇA
como combater a pobreza e que tipo
de vínculos o México deve ter com o
resto do mundo.

Esse choque de visões não se restrin-
ge ao México. Batalhas semelhantes es-
tão sendo travadas em toda a América
Latina, que assiste à ascensão de uma
geração de políticos que procuram capi-
talizar em cima da frustração popular
com as políticas pró-americanas e de li-
vre mercado seguidas na maior parte da
região na década de 1990, quando mui-

são fabricados em Washington: são fe-
ridas auto-infligidas que têm sua ori-
gem nas elites predatórias que contro-
lam a política em lugares como Bue-
nos Aires, Caracas, Brasília e Cidade
do México. Esses são problemas que
Washington nunca dispôs da habilida-
de ou dos meios necessários para influ-
enciar. Ao todo, os EUA se darão me-
lhor se deixarem que os latino-america-
nos encontrem eles próprios a melhor
maneira de resolver seus problemas.

de combater o terrorismo islâmico, travando
administração Bush a ignorar a América Latina

fundamente ligada, econômica e poli-
ticamente, à Venezuela e a outros paí-
ses da região. Submeter Cuba a um
embargo sem cortar seus laços com ou-
tros países é como impor um embargo
a Portugal sem levar em conta seus vín-
culos com o resto da Europa. O em-
bargo americano a Cuba traz custos
políticos enormes para os EUA e não
lhe proporciona benefício algum, ex-
ceto por agradar a uma parte dos elei-
tores cubano-americanos - mas não a

todos. Ademais, o fato de os
EUA manterem o embargo so-
bre Cuba ao mesmo tempo que
se abrem ao Vietnã - Estado
comunista com o qual os EUA
travaram uma guerra longa e
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cara - e promovem o comércio e os
investimentos em Hanói representa um
caso gritante de dois pesos e duas me-
didas que fornece munição para os de-
tratores dos EUA em todo o mundo.

Outra surpresa estratégica seria os
EUA se engajarem com o maior e mais
influente país da América do Sul: o Bra-
sil. A política americana em relação à
América Latina há décadas vem sendo

correu o país após seu crash financeiro,
em 1994. Prestar atenção ao Brasil en-
volveria oferecer a esse país um acordo
comercial atraente que garantisse aces-
so mais livre ao mercado americano ao
aço, calçados, suco de laranja, etanol e
outros produtos brasileiros que hoje en-
frentam barreiras de importação. Os
custos disso para a economia america-
na seriam relativamente mínimos. Para

Se Nixon pôde ir a China, talvez Bush ainda
possa descobrir o Brasil - e deixar de fazer
de um ditador caribenho falido um elemento
importante da política externa americana

movida pelas emergências e pelo enga-
jamento preferencial com países peque-
nos: Cuba, os pequenos países centro-
americanos, Granada e Haiti, todos têm
consumido muito mais tempo e recur-
sos de Washington do que o gigante bra-
sileiro, que era grande, distante e inde-
pendente demais para ser usado como
peão na guerra fria. A única exceção
significativa a esse viés de Washington
em favor dos países pequenos tem sido
o México, primeiro com a criação do
Nafta e depois quando Washington so-

o Brasil, tal acordo estimularia as ex-
portações e os investimentos e serviria
de incentivo à economia.

Ainda mais importante, uma abor-
dagem desse tipo recompensaria e
apoiaria um país e um governo que
estão dando um poderoso exemplo con-
trário às políticas populistas que vêm
ganhando força na região. Isso pode-
ria ser uma iniciativa muito inclusiva:
qualquer país latino-americano pode-
ria ser convidado a se unir nesse acor-
do comercial aos dois países líderes do

hemisfério ocidental. Para poderem ser
candidatos a fazer parte do acordo, os
países teriam que adotar reformas eco-
nômicas que favorecessem os pobres e
induzissem ao crescimento econômi-
co, incentivando com isso a concorrên-
cia e os mercados abertos. Também se
exigiria deles que adotassem reformas
políticas que fortalecessem as práticas
e instituições democráticas. Isso pode-

ria servir de poderoso estí-
mulo às transformações po-
sitivas, já que poucos países
da região poderiam dar-se ao
luxo de ficar de fora de um
acordo econômico que in-
cluísse o Brasil e os EUA.

Será que a administração
estaria disposta a levar adian-
te qualquer uma dessas inicia-
tivas? Isso não parece prová-
vel, no momento atual. A pri-
meira medida provocaria pro-
testos de muitos exilados cu-
banos na Flórida, e a segunda
seria repudiada pelos interes-
ses comerciais americanos
que enfrentariam a concorrên-
cia dos produtos brasileiros
importados. Mas, se Richard
Nixon pôde ir à China, talvez
George W. Bush ainda possa
descobrir o Brasil - e deixar
de fazer de um ditador cari-
benho falido um elemento im-
portante da política externa
americana. É possível que um
presidente americano envolto
em problemas e vivendo seu
segundo mandato, interessa-
do em deixar outro legado
além de uma tentativa fracas-
sada de instalar a democracia

em terras distantes, possa se abrir para
a idéia de deixar um marco positivo per-
manente na região mais próxima a seu
próprio país.
* Moisés Naím é editor-chefe da revista
Foreign Policy e autor de Ilícito: o ataque da
pirataria, da lavagem de dinheiro e do tráfico à
economia global.
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