
MISSÃO:
COOPERAR
T homas Shannon, ex-secretário adjunto de Estado

para Assuntos Interamericanos e um dos diplomatas
dos EUA de maior destaque entre os que trabalharam

na América Latina nas últimas décadas, chegou a Brasília em
fevereiro para apresentar suas credenciais de embaixador
ao presidente Lula. O desembarque foi postergado por conta
do bloqueio de sua nomeação feito por três senadores, para
pressionar o governo Obarna a favor da taxação do etanol e
sobre as políticas dos EUA quanto a Honduras e Cuba. Agora,
Shannon tem o desafio de construir uma cooperação coeren-
te entre os dois países.

O Brasil é um país que se mostra
cada vez mais bem-sucedido e in-
fluente. Abriu a maior parte de sua
economia, modernizou o setor agrí-
cola, impulsionou indústrias compe-
titivas em mercados continentais e até mundiais e ampliou a
competitividade global de seus serviços técnicos e financeiros,
entre outros. O país também fortaleceu, de forma lenta, mas
constante, tanto suas instituições estatais quanto as não go-
vernamentais. Conquistou um certo grau de previsibilidade, ou
seja, de estabilidade quanto às expectativas sobre as regras do
jogo e sobre o processo por meio do qual estas poderiam ser alte-
radas. E forjou um consenso de centro cada vez mais firme sobre
as políticas macroeconômicas e sociais, incluindo a necessidade
de expandir sua ampla e já crescente classe média e melhorar a
qualidade da educação e o acesso a ela em todos os níveis.

O Brasil tem papel cada vez mais influente nas negocia-
ções internacionais sobre comércio, mudanças climáticas,
saúde pública, segurança alimentar e propriedade intelectu-
al. Trabalha em estreita colaboração com a China, a índia e a
África do Sul. Faz parte do Bric (Brasil, Rússia, índia e China),
grupo preferido pelos investidores internacionais e pelos
analistas geopolíticos. Cria vínculos com outros países e
mostra-se cada vez mais ativo nas Nações Unidas, no G-20 e
em outros fóruns multilaterais.

Não faltam comentários sobre a existência de fraturas no
relacionamento entre Brasil e EUA. De fato, nos últimos anos,
os governos dos dois países demonstraram ter diferenças im-
portantes. Defenderam perspectivas antagônicas sobre como
manejar a situação de Honduras, já que o Brasil interpretou
que a posição de Washington de aceitar como legítimos os
resultados das eleições conduzidas pelo regime de fato de Ro-
berto Micheletti era equivalente a aceitar o golpe de Estado. O
governo brasileiro também questionou e deu declarações crí-
ticas sobre o acordo para o estabelecimento de bases milita-

Os interesses de Brasil

e EUA não são idênticos,

mas são compatíveis

rés norte-americanas na Colômbia
e foi anfitrião do presidente do Irã,
Mahmud Ahmadinejad, enquanto
a posição dos EUA foi de isolá-lo.

Algumas divergências são previsíveis entre países gran-
des com interesses diversos e complexos, nos quais a política
exterior é inevitavelmente afetada por imperativos da po-
lítica interna. Pode ser que as diferenças sejam pequenas,
talvez até menos importantes do que antigos conflitos, como
o das taxas de exportação do suco de laranja, das restrições
à transferência tecnológica e dos subsídios aos produtores
norte-americanos de milho e algodão. Mas todos esses as-
suntos devem ser administrados com certa sensibilidade, de
forma a garantir a comunicação contínua e superar o legado
da presunção paternalista, que pode interferir na cooperação
em assuntos mais importantes.

O desafio das relações entre Brasil e EUA é consolidar
certa sinergia para enfrentar os desafios relevantes, corno
o fortalecimento dos regimes mundiais de comércio, das
finanças e do investimento; o desenvolvimento e a aplicação
de medidas para mitigar os efeitos das mudanças climáticas;
a união para frear a proliferação nuclear; e o incentivo à re-
forma dos acordos de governança internacional. Brasil e EUA
têm muito em jogo. Seus interesses não são idênticos, mas
são potencialmente compatíveis. Agora que o embaixador
Shannon chegou no Brasil, é sua missão forjar o caminho pa-
ra uma relação estratégica que reconheça e respeite o papel e
as aspirações ao Brasil, iniba os conflitos desnecessários e se
centre na forma de fortalecer a cooperação. E o Brasil, por sua
vez, também tem de dedicar-se à mesma missão. •
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