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Para analistas, medidas como o fim do embargo a Cuba ainda levarão tempo. 
 
Por mais que a eleição de Barack Obama tenha sido celebrada por líderes latino-americanos 
como o início de uma nova etapa das relações com os EUA, estão errados os que esperam uma 
mudança radical na política para a região segundo analistas consultados pelo Estado. 
 
Não, 0 embargo a Cuba não deve ser derrubado assim que Obama colocar os pés na Casa 
Branca. Apesar das promessas de diálogo, o democrata não deve se encontrar com o 
venezuelano Hugo Chávez tão cedo. Também não aumentará os recursos destinados à região 
para remediar anos de negligência do governo George W. Bush. E muito menos fará da 
América Latina uma prioridade diante da larga lista de questões a serem resolvidas com 
urgência a guerra no Iraque, a crise econômica e problemas internos. 
 
Isso não quer dizer que tudo continuará como antes. "São esperadas mudanças pontuais no 
relacionamento com alguns países e, sobretudo, uma melhora geral no tom dos discursos, com 
a redução do confronto com os líderes que se definem como 'antiimperialistas'", diz Susan 
Purcell, do Centro para Política Hemisférica da Universidade de Miami. "No plano económico, 
deve ser mais difícil negociar acordos de livre comércio, já que democratas tendem a ser mais 
protecionistas." 
 
A provável mudança de tom seria uma conseqüência da maior afinidade entre Obama e os 
líderes latino-americanos. Primeiro pela questão biográfica observada pelo presidente Lula 
recentemente. Por ser negro, Obama teve de superar preconceitos para chegar ao poder da 
mesma forma que o indígena Evo Morales na Bolívia ou o próprio Lula no Brasil. 
 
Depois, pela proximidade ideológica. Embora ainda esteja muito longe de tudo que se entende 
por esquerda na porção sul do continente, o discurso do democrata sempre teve mais teor 
social que o de Bush. A defesa do conceito de "distribuição da riqueza", por exemplo, que nos 
EUA acabou interpretada como "tirar de quem trabalha para dar a quem vive :do Estado", na 
América Latina é bastante popular. 
 
É tal afinidade que, segundo analistas, dá a Obama o benefício da dúvida entre inimigos 
declarados dos EUA Antes da vitória democrata, Chávez disse queria dialogar com el hombre 
negro e o cubano Fidel Castro o qualificou de "culto e inteligente". Na quarta-feira, até o 
boliviano Evo Morales, que expulsou o embaixador americano de seu país em setembro, se 
disse disposto à conversar com o democrata. 
 
"A vitória de Obama reduz o apelo do discurso antiamericano, justificado pelo unilateralismo 
de Bush", diz o cientista político argentino José Natanson. "Ao menos num primeiro momento 
esses líderes devem ser mais contidos, o que cria oportunidade para a redução das tensões na 
região mas não sabemos como isso evoluirá." 
 
EMBARGO 
 
No que diz respeito às relações bilaterais, talvez a maior incógnita seja Cuba. Obama 
prometeu abrandar as normas que restringem o envio de dinheiro e as viagens de cubano-
americanos à ilha. Atendendo ao lobby anticastrista da Flórida, Bush havia reduzido de US$ 
3.000 para US$ 300 trimestrais o limite para as remessas e aumentado de um para três anos 
o intervalo mínimo permitido entre as visitas à ilha. Segundo analistas, Obama também pode 
tentar flexibilizar outras restrições, principalmente se entender e convencer a conservadora 
comunidade cubano-americana que elas punem a população e não o governo de Havana. 
 
"Ele chegou a falar em normalizar relações na campanha, mas a verdade é que quando o 
assunto é derrubar o embargo, faz as mesmas exigências dos republicanos: quer um sinal de 
que Havana está disposta a fazer mudanças significativas em seu sistema económico e 
político", diz Susan. "Sem a libertação dos prisioneiros políticos o embargo não cairá." 



 
O venezuelano Fernando Gerbasi, diretor Centro de Estudos Estratégicos e Relações 
Internacionais da Universidade Metropolitana, em Caracas, explica que algo semelhante ocorre 
nas relações com Chávez. 
 
"A questão não é tanto se os EUA mudaram, mas se a Venezuela mudou e eu não acredito que 
Chávez esteja mesmo disposto a fazer qualquer tipo de concessão aos americanos para iniciar 
um processo de negociação sério", diz Gerbasi. "Em quem ele colocaria a culpa dos problemas 
internos?" 
 
Para o analista, o novo governo democrata deve manter uma política de contenção, evitando o 
antagonismo com os líderes "antiimperialistas". O diálogo, porém, ao menos num primeiro 
momento, deve ser travado em encontros multilaterais e não em reuniões bilaterais. "Um 
encontro direto agora seria uma estratégia arriscada porque colocaria Chávez no centro das 
atenções mundiais e ele poderia aproveitar para fazer mais um de seus shows", diz. 
 
PLANO COLÔMBIA 
 
Outro país cujas relações com os EUA devem sofrer alterações é a Colômbia, hoje o grande 
aliado dos americanos na região. Durante a campanha, Obama prometeu não fazer cortes no 
Plano Colômbia o programa financiado pelos EUA para o combate ao narcotráfico e à guerrilha. 
Mas, como os democratas sempre criticaram Bogotá por não combater as violações aos 
direitos humanos em seu território, é provável que haja exigências de contrapartida nessa 
área. 
 
É sintomático, por exemplo, que nas últimas semanas o presidente colombiano, Álvaro Uribe, 
tenha anunciado o afasta mento de 27 militares acusados de envolvimento em execuções 
extrajudiciais e criado uma rede de ouvidorias militares para reduzir os abusos do Exército. 
 
Bogotá deve sofrer ainda outro golpe. As chances de aprovação do tratado de livre comércio 
com os EUA, em tramitação no Congresso americano, são mínimas. Para os democratas, 
acordos desse tipo são responsáveis pela perda de milhares de empregos em solo americano. 
O próprio Obama votou contra o projeto quando estava no Senado e chegou a propor uma 
revisão do Nafta, o acordo de livre comércio com o México e o Canadá, em vigor há 14 anos. 
 
No Brasil, também há preocupação com o protecionismo democrata. A possível inclusão de 
temas trabalhistas e sociais nas discussões comerciais, por exemplo, não deve facilitar as já 
difíceis negociações na Organização Mundial do Comércio (OMC). 
 
Outro motivo de inquietação é o fato de Obama ser contra o fim dos subsídios ao etanol 
americano, fabricado a partir do milho, e se opor à redução da tarifa de US$ 0,54 por galão 
sobre as importações de etanol de cana-de-açúcar. Não é difícil entender o porquê de tais 
posições. Localizados no "cinturão do milho", Illinois e lowa estão entre os principais redutos 
eleitorais do democrata. 
 
Vitória de Obama esvazia discurso antiamericano de líderes latinos  
 
"Politicamente, o Brasil quer ter seu protagonismo na região reconhecido", diz o cientista 
político Luis Fernando Ayerbe, da Unesp, especialista em relações EUA-América Latina. 
"Continuaremos a servistes como parceiros, até porque é difícil pensar que Obama consiga 
fugir no início de seu governo da estratégia do final da administração Bush: aproximar-se de 
governos mais pragmáticos, como Brasil e Chile, e tentar neutralizar ou até ignorar os ataques 
dos 'antiamericanos'." 
 
Para quem ainda esperava um esforço inovador nas relações diplomáticas, basta lembrar que 
Obama nunca visitou a América Latina (apesar de ter recebido vários convites) e confessa não 
ser um especialista no assunto. 
 



Seus principais assessores para a região têm sido o chileno Arturo Valenzuela e o americano 
de origem colombiana Dan Restrepo. Mas até eles são realistas: "Não nos enganemos qualquer 
candidato que assuma o poder se concentrará no Oriente Médio", disse Valenzuela no calor da 
campanha. 
 

 
 
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 09 nov. 2008, Primeiro Caderno, p. A20. 


