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Não influímos
mais nada?

Com o avanço de Chávez,
a liderança brasileira na América
Latina foi posta em xeque. Agora,
Lula se tornou a esperança de Bush
para deter a influência da Venezuela

GUILHERME EVELIN E MURILO RAMOS

OPRESIDENTE DOS ESTADOS UNIDOS,
George W. Bush, desembar-
cará no Brasil para uma visita

de pouco mais de 24 horas no dia 8 de
março. Depois, Bush seguirá para Uru-
guai e Colômbia. Será a segunda visita
do presidente americano à América do
Sul. Ela deve marcar uma mudança de
atitude do governo Bush. Antes relegada
a terceiro plano na política externa dos
EUA, a América do Sul subiu no interesse
da diplomacia americana. O real motivo
para a súbita conversão do governo Bush
tem nome e sobrenome: Hugo Chávez.

O agressivo discurso antiamerica-
no do presidente da Venezuela, eleito
uma das cem pessoas mais influentes
do mundo pela revista Time, incomo-
da Washington. Brindar presidentes

fora da órbita de Chávez com acordos
e concessões talvez seja, para Bush, a
maneira mais eficiente de tentar deter o
avanço chavista. "O Brasil é o país-cha-
ve da estratégia americana na América
do Sul", diz Peter Hakim, presidente do
Interamerican Dialogue, um centro de
análise das políticas de cooperação re-
gional, sediado em Washington. Segun-
do Hakim, o Brasil é a maior democracia
e a economia mais pujante da região. E
não hostiliza os EUA.

únicaO reconhecimento pela
superpotência global de que o Brasil me-
rece um tratamento especial é motivo para
comemoração. Ele se dá num momento
em que a liderança política do Brasil na
América do Sul passa pelo seu maior teste
em tempos recentes. A espalhafatosa di-

A América do Sul dividida
Como o Brasil perde a influência para os Estados Unidos e a Venezuela

Quem está se alinhando com os Estados Unidos

plomacia bolivariana de Chávez, finan-
ciada pela torrente de petrodólares, teve
um efeito prático: erodiu a influência
do Brasil no continente. "O Brasil per-
deu capacidade de influir", diz Rubens
Barbosa, ex-embaixador do Brasil nos
EUA. Hoje, estão na órbita de Chávez a
Bolívia, o Equador e a Argentina.

O alinhamento de Morales com
Chávez é automático. O presidente da
Bolívia costuma viajar num avião em-
prestado pelo venezuelano. Chávez pro-
meteu US$ 1,5 bilhão de investimentos
em projetos energéticos na Bolívia e
foi o principal aliado de Morales em
sua decisão de nacionalizar os inves-
timentos da Petrobras na exploração
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do gás natural boliviano. Essa investida
boliviana deverá custar ao Brasil, no
mínimo, US$ 100 milhões em paga-
mentos a mais pelo gás natural.

O recém-empossado presidente do
Equador, Rafael Corrêa, vê Chávez como
um mentor. Pretende compartilhar com
0 venezuelano projetos na área de ener-
gia, petróleo e transportes. A parceria de
Corrêa com Chávez, por si só, suscita
temores de que a Petrobras possa per-
der, com uma possível nacionalização
da exploração e refino do petróleo no
Equador, investimentos de quase US$
1 bilhão. O presidente da Argentina,
Néstor Kirchner, chama Chávez de "ir-
mão", desde que a Venezuela ajudou a
Argentina a sair de sua crise econômica,
comprando US$ 3,5 bilhões em títulos
da dívida pública argentina.

É verdade que os problemas do Brasil
no continente não se limitam a Chávez.
Incluem também o cambaleante Merco-
sul. Sócios do bloco desde sua formação,
Uruguai e Paraguai estão insatisfeitos.
Querem acesso facilitado ao mercado
brasileiro. Como a resposta do Brasil é
considerada tíbia, a saída encontrada por
eles foi pedir socorro aos Estados Unidos.
Tanto Uruguai quanto Paraguai estão an-
siosos para firmar acordos de livre-co-
mércio bilaterais com os EUA.

O caso uruguaio é o mais delicado. O
Uruguai acumulou, em 2006, um dé-
ficit de US$ 400 milhões nas relações
comerciais com o Brasil e quer ampliar
as exportações de autopeças, carnes, lã
e arroz para cá. O país está engalfinhado
com a Argentina numa controvérsia em
torno da instalação de fábricas de celu-
lose na fronteira entre os dois países, do
lado uruguaio. Os argentinos se opõem
às fábricas, e o caso parou no Tribunal
Internacional de Haia, na
Holanda. Os uruguaios
gostariam de ter o apoio do
Brasil, mas não consegui-
ram. "O Brasil não tem de
dizer que é um problema
bilateral. Como vão dizer
que não pesa a opinião do
maior país do bloco? Que
liderança é essa?", disse, em
tom irritado, o ministro da
Economia do Uruguai, Danilo Astori.
Para conter os ânimos dos uruguaios e
tentar demovê-los da intenção de apres-
sar um acordo comercial com os EUA, o
presidente Lula programou uma viagem
a Montevidéu neste domingo. Estava
previsto o anúncio por Lula de investi-
mentos brasileiros no Uruguai.

Tradicionalmente, um país vira líder
quando dispõe de dois trunfos: solda-

A liderança de
Chávez pode
ser explicada
por um cofre
recheado de
petrodólares

dos (poder militar) e talão de cheques
(capacidade de oferecer investimentos e
mercados) a seus parceiros. O Brasil é po-
bre em ambos. Os EUA são uma super-
potência. Chávez nada em petrodólares
e começa a investir em aparato militar.
Para manter sua influência na América
do Sul, a aposta brasileira é a formação da
Comunidade Sul-Americana de Nações
(Casa), fundada num encontro de cúpula
no Peru em 2004. Ela prevê projetos de

integração física no conti-
nente. Dois anos depois de
lançada, porém, sofre com a
falta de recursos orçamentá-
rios e entraves administra-
tivos. Dos US$ 6,4 bilhões
que deveriam ser investidos
nos projetos, apenas metade
foi desembolsada.

"A estratégia do Brasil
é capenga", diz Alfredo

Valladão, titular da cátedra de Merco-
sul do Instituto de Estudos Políticos, na
França. Segundo Valladão, para assegu-
rar a importância de sua presença na
região, o Brasil deveria fazer concessões
econômicas e políticas. Deveria tentar
seguir o exemplo de outros países e
investir em acordos bilaterais de co-
mércio. É o que fez o Chile, que tem
acordos comerciais com EUA, China
e Coréia. É o que fizeram Colômbia
e Peru, que esperam a ratificação de
acordos com os EUA pelo Congresso
americano. "Esses países estão avan-
çando rapidamente em acordos comer-
ciais com o mundo, enquanto o Brasil
continua fechado", diz Valladão.

Essa não parece ser a estratégia da
diplomacia brasileira. A entrada da Ve-
nezuela no Mercosul foi apoiada pelo
Brasil sem entendimento prévio sobre
os termos de adesão ao bloco. "Não en-
tendi a decisão do Brasil. A entrada da
Venezuela ao bloco não vai aumentar o
comércio na região", diz Sidney Wein-
traub, especialista em comércio inter-
nacional e América Latina do Centro
de Estudos Internacionais e Estratégicos
(CSIS), em Washington. O principal ob-
jetivo parece ter sido reforçar o caráter
político do Mercosul. É essa aproxima-
ção entre Lula e Chávez que Bush tentará
deter em sua visita ao Brasil. +

20 DE F E V E R E I R O DE 2O07 l R E V I S T A É P O C A l 39

Text Box
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