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rumoroso episódio de libertação da ex-senadora
Ingrid Betancourt na Colômbia, através de uma
ousada e inteligente ação militar do exército
daquele país, trouxe conseqüentemente duas
grandes novidades políticas internas no concerto

das nações andinas sul-americanas. A primeira delas é o natural
fortalecimento do presidente colombiano, Álvaro Uribe, como
uma espécie de liderança política na Colômbia e para chefes de
Estado de países da América Central, à qual os colombianos
possuem maior integração do que com a América do Sul.

Também tornou-o um porta-voz informal e um exemplo a
seguir de partidos de tendências neoliberais do continente como
o DEM brasileiro, o Partido Nacional Chileno ou os
agrupamentos políticos ligados ao prefeito Macri, de Buenos
Aires. Estes o vêem como um modelo a ser seguido no combate
ao que consideram populismo nos governos brasileiro, argentino
e, de um certo modo, chileno, na gestão de Bachelet. E,
obviamente, nos governos Chávez, Morales e Corrêa.

Mas, paradoxalmente, junto com esse crescimento político,
aumentaram as divergências em seu país quanto à tentativa que
o próprio presidente enceta há algum tempo de reeleger-se para
um terceiro mandato. Os oponentes ao terceiro mandato são
favoráveis a Uribe quanto ã linha de combate às Farc e à
aproximação com os Estados Unidos e com a União Européia, e
elegem, como ele também o faz, Chávez como o inimigo
principal. Contudo, temem um processo de perpetuação no
poder por parte do presidente.

Sobre o Brasil. Do ponto de vista brasileiro, a libertação,
afora sua importante componente humanística, pouco resultará.
Ambos os países mantêm desde há muito distâncias políticas
enormes. Praticamente, do ponto de vista econômico, as
relações são pequenas. O Brasil é apenas destino de 2% das
exportações colombianas e, dentro desse panorama modesto,
ainda é um grande concorrente colombiano, no que tange à
principal riqueza agrícola do vizinho, a exportação de café. Na
questão cultural, as aproximações resumem-se à literatura, muito
em função do grande prestígio do principal escritor colombiano,
Gabriel Garcia Márquez, Prêmio Nobel. Para urna comparação

de números, a Venezuela, com quem a Colômbia se
digladia desde a ascensão de Chávez, compra o
equivalente a 17% das exportações colombianas

Na área de política internacional, as
divergências são muitas. De um lado, a
aproximação colombiana com o governo Bush
nunca foi do agrado dos governos brasileiros
desde que esta aproximação se iniciou em 2001.
'No Brasil, governava então Fernando Henrique.
Por sua vez, com a ascensão do governo Lula e
seu alinhamento de políticas maior com a
Venezuela de Chávez e, posteriormente,
com os governos de Morales
na Bolívia, e de Corrêa, no
Equador, o fosso
aprofundou-se. Hoje
em dia, o
relacionamento
recíproco é marcado
por desconfianças de
lado a lado. Os
colombianos acusam
o Brasil e de fazer
jogo duplo na
questão da Farc e
de pender para a
chamada política
bolivariana do
governante da
Venezuela.

Ainda do ponto de
vista da política
externa, o projeto
brasileiro de se
constituir em
referência
internacional da
unidade sul-
americana não é
bem visto na
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Colômbia. Receiam os colombianos que tal postura crie um pólo
de atração, que atrapalhe o relacionamento e o mencionado
futuro tratado bilateral entre Washington e Bogotá. O
alinhamento com os Estados Unidos constitui-se hoje em
estratégia da conservadora sociedade colombiana

Tratado americano. A segunda novidade é que a
pretendida aceleração da aprovação no Congresso americano do
tratado de livre comércio bilateral entre os dois países, por parte
da diplomacia de Uribe, aproveitando-se do clima vitorioso do
episódio Betancourt, parece não se consumar. Esse tratado, que
pretende de forma otimista injetar, a partir de seu primeiro ano
de implantação cerca de US$ 4,5 bilhões/1 ano a mais dos atuais
US$ 5,7 bilhões na economia colombiana, começa a esbarrar na
burocracia interna do Congresso americano, nos grandes lobbies
dos estados norte-americanos do Meio Oeste e na própria
sucessão de Bush, marcada para novembro.

No caso da política interna colombiana, o problema surge à
medida que o ministro da Defesa, Juan Manuel Santos, um
executivo com largo desempenho nas relações externas do país -
esteve por oito anos como representante do poderoso lobby do •
café colombiano no Reino Unido - e oriundo de família
aristocráticas da região cafeicultora, ao que parece pegou o gosto
pela política e se coloca desde já como sucessor de Uribe,
mesmo não tendo este se decidido se irá lutar por um terceiro
mandato. As armas de Santos são muitas: detém um orçamento
de 6,5% de um PIB registrado em US$ 96
bilhões em 2007, é responsável direto pela
campanha de libertação de Ingrid Betancourt
e vem infligindo severas derrotas as Farc, o
que o tornou urna figura popular no país.
Cultiva a imagem de grande administrador e
eficiente político, sendo ainda considerado,
assim como Uribe, aliado preferencial dos Estados Unidos,
condição esta última como essencial para chegar-se ao cargo
que, agora, ambos postulam,

Os Estados Unidos. No caso do tratado bilateral, qualquer
candidato à presidência da Colômbia terá que se empenhar
agora ou no futuro por sua aprovação no Congresso americano.
E isso não será fácil. A bancada democrata no Congresso é
sempre muito reticente a tais tratados bilaterais, que impliquem
facilidades para países estrangeiros em obter acesso ao mercado
norte-americano. Por sua vez, pelo menos até janeiro do ano que
vem, data da posse do novo presidente dos Estados Unidos,
pouco ou nada se aprovará nesse sentido. Da parte dos
democratas, além das dificuldades interpostas por sua estratégia
política, seus senadores não pretendem oferecer ao candidato
John McCain (republicano) qualquer munição que engrosse suas
possibilidades de vitória em novembro.

Notadamente, as próximas eleições nos Estados Unidos
prometem um grande equilíbrio entre os dois gigantes da

política americana. E McCain soube capitalizar - muito
provavelmente por ter recebido informações privilegiadas sobre
a Colômbia - a operação do resgate de Betancourt e dos demais
dezoito reféns. O candidato republicano "coincidentemente"
estava entrevisita ao país andino, juntamente com sua esposa
Ingrid McCain, no próprio dia da libertação dos cativos da Farc.
E dessa capitalização ele não abre mão, porque sabe ser um
instrumento político para dialogar com as populações de origem
latina nos Estados Unidos. Logo, seus partidários, que cobiçam
agora o voto dos latinos, inclusive pelo fato de as populações
constituídas por descendentes colombianos serem muito grandes
nas regiões da Flórida e de Nova York, farão todo o possível para
que este tratado tenha sua homologação atrasada e promulgada
somente em 2009, transformando esta aprovação do tratado
como bandeira de uma futura vitória de McCain, e não uma
vitoria do atual presidente George Bush.

Esse adiamento não seria um problema para o país andino,
se sua economia não dependesse dos resultados econômicos que
esse acordo trará à Colômbia. Inclusive porque seu PIB previsto
para 2008 terá crescimento inferior àquele havido em 2007. Fato
que retirará de Uribe um fator de ampliação de sua pretensão
política. E, por isso, ele tanto se empenha por sua aprovação
ainda em 2008. Este estratagema de McCain colocará em banho-
maria negociações essenciais aos colombianos sobre o acordo
bilateral. E, se sua aprovação for deixada para 2009,

politicamente oferecerá mais trunfos para Santos do que para
Uribe no processo de disputa interna partidária - os dois
pertencem ao mesmo partido - pela presidência da Colômbia.

Em resumo, o governo Uribe, apesar de sua vitória
estrondosa em âmbito interno, a partir das próximas semanas
dependerá cada vez mais dos Estados Unidos e das
importações que a Venezuela realiza na Colômbia. No caso
americano, a solução não parece de curto prazo, devido ao
processo eleitoral no país. Estas duas componentes podem, de
uma certa maneira, contribuir para uma melhoria nas relações
entre o Brasil e a Colômbia que, embora muito afastadas, têm
pontos em comum a discutir e a resolver. Estes pontos estão
centralizados na questão das Farc, que, embora tenham sido
vencidas no episódio recente de Ingrid Betancourt, ainda não
se solucionou definitivamente. Por outro lado, há um
problema antigo e que resiste a sair das agendas entre os dois
países: a questão do narcotráfico e do patrulhamento das
fronteiras comuns.
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Text Box
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