Brasil é 'jogador intrigante' na diplomacia global, diz revista britânica
A revista Monocle, editada na Grã-Bretanha, traz na edição deste mês uma reportagem sobre
os motivos do que chama de boom diplomático brasileiro, afirmando que o Brasil é “um
jogador intrigante” na diplomacia global.
“Está claro que o Brasil se tornou um jogador intrigante no cenário diplomático mundial,
flexionando seus joviais músculos e usando seus cotovelos para gentilmente cutucar as antigas
potências, especialmente os Estados Unidos, para que saiam de seu caminho quando
necessário”, diz o artigo "Um Ministério de Sol - Brasília", assinado pelo jornalista Andrew
Tuck.
A revista diz que analistas ocidentais e brasileiros de classe média acham que o Brasil está se
aproximando demais de países como o Irã, a Venezuela e a China, e ignorando tradicionais
parceiros comerciais como os Estados Unidos e Israel.
Do outro lado, diz o artigo, há os que acreditam que o país está simplesmente buscando o
respeito que “essa nação próspera e rica em recursos merece” e que a promoção de novas
alianças é um “inovador contrapeso ao poder norte-americano”.
“O que todos têm certeza é que o Brasil quer ser ouvido e que a principal ambição do país é
conquistar uma vaga permanente no Conselho de Segurança da ONU”, afirma.
Desafios
Essa ambição, no entanto, deverá esbarrar em desafios no futuro, segundo analistas ouvidos
pela reportagem.
Entre eles estariam as incertezas sobre os rumos da política externa brasileira quando o
presidente Luiz Inácio Lula da Silva deixar o poder, a suspeita de que o Itamaraty só pode ser
audacioso “enquanto a economia estiver forte” e a resistência de alguns países latinoamericanos à expansão da influência do Brasil.
“Eles (alguns países latino-americanos) estão temerosos de que os Estados Unidos possam se
retirar e deixar o Brasil liderar toda a política externa”, afirma Michael Shifter, presidente do
Programa Andino no Diálogo Interamericano, uma organização com sede em Washington.
“Eles querem multiplicar suas opções, não querem ser submetidos aos desejos do Brasil”, diz.
A revista também fala sobre a influência cultural brasileira. “Diferente dos debates
econômicos, envolver o público com a cultura brasileira não é tarefa difícil – da música ao
futebol, o mundo está aberto ao poder suave do Brasil.”
“Colocando simplesmente, o mundo gosta dos brasileiros e do que eles representam.”
Estilo brasileiro
Segundo a Monocle, o estilo informal do presidente brasileiro pode ser visto como um trunfo. A
revista cita, como exemplo, o fato de Lula ter substituído os tradicionais jantares de Estado por
almoços no esquema self-service, um esquema que teria sido aceito sem problemas pelos
chefes de Estado.
“É uma metáfora adequada para a nova diplomacia do governo: talvez problemática para os
tradicionalistas, estranhamente inovadora para outros, certamente quebrando algumas
regras”, diz.

“Mas tudo feito com um estilo brasileiro que, no final das contas, deveria deixar poucas
pessoas se sentindo ameaçadas.”
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