
México, Brasil e as áreas de influência 

A imagem de Lula e Felipe Calderón trocando camisas de suas seleções de futebol no início do 
mandato do presidente mexicano percorreu toda a região. Na ocasião, ambos prometeram 
anos de aproximação e colaboração entre as duas principais economias da América Latina. 
"Mas avançou-se pouco", diz um alto funcionário da chancelaria mexicana dedicado às relações 
com o Brasil, que não quis se identificar. "O México tem estado reticente em assinar acordos 
comerciais e, agora, com as incertezas provocadas pela crise, avançará ainda menos." 

O ex-ministro brasileiro José Botafogo Gonçalves conceitualiza essa relação de outra forma. 
"Brasil e México são dois países grandes, mas são dois bicudos: não brigam, mas tampouco se 
beijam." Por isso, segundo Botafogo, "o conceito de América Latina vale muito pouco, pois são 
realidades diferentes". Como paralelas que não se tocam, o Brasil não pensa que sua atuação 
internacional esteja condicionada pelo México, e tampouco o México pensa isso em relação ao 
Brasil. 

"A zona de influência natural do México é a América Central e o Caribe. E a zona de influência 
do Brasil é a América do Sul", diz Jorge Castañeda, ex-chanceler mexicano. "Há países como o 
Chile que podem querer estar mais próximos do México, mas também não há problema 
quando o Brasil desenvolve atividades na região centroamericana. Sua participação nas forças 
de segurança no Haiti, por exemplo, é um aporte muito grande." 

Não obstante, o mais chamativo da campanha regional brasileira é uma tendência destacada 
por alguns analistas de busca por crescer em influência na área "mexicana": por exemplo, com 
a veloz e pouco comum abertura de embaixadas nos países do Caribe nos últimos 18 meses - 
o México, por exemplo, só tem embaixadas na Jamaica, em Trinidad, Santa Lucía, Guiana e 
Belize. "Não há dúvida que o estreitamento de relações do Brasil com a América Central e o 
Caribe é uma das principais mudanças nos últimos tempos", diz Roberto Texeira da Costa, ex-
presidente do Ceal. 

Essa estratégia "está de alguma forma vinculada ao objetivo brasileiro de ganhar um posto no 
Conselho de Segurança da ONU", diz um funcionário da chancelaria mexicana, que pediu 
anonimato. "Mas não haverá conflito", diz. "Não devemos pensar em dividir a América Latina, 
mas sim em trabalhar juntos." 
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