
pessoa que mais pode influen
ciar o destino econômico da 
A m é r i c a Lat ina , hoje, é al

guém que não tem nenhum interesse es
pecial pela região, que jamais esteve por 
aqui e cujo nome poucos latino-ameri
canos conhecem: Justin Yi fu L i n . 

L i n , de 57 anos, é economista-che-
fe do Banco Mundial desde 2008 e co
manda um exército de 300 pesquisa
dores que estão desenhando um novo 
mapa para a economia mundial. Nas
cido em Taiwan, aos 26 anos lançou-se 
ao mar de seu país em um barco e che
gou nadando à China continental, on
de pediu asilo político. L i n , que ainda 
tem ordem de prisão em Taiwan, foi 
enviado aos Estados Unidos por Bei-
jing para fazer doutorado em Econo
mia e escolheu nada menos que a U n i 
versidade de Chicago. C o m o Ph .D. 
nas mãos, voltou ao seu país adotivo 
para se transformar em um dos arquite
tos da abertura econômica chinesa. 

L i n não está convencido de que as 
democracias constitucionais do Oci -

dente sejam uma condição necessária 
ao crescimento econômico e se decla
rou a favor de que as reformas políticas 
na China sejam conduzidas com lenti
dão. "Acredito que não sabemos qual 
é a melhor estrutura de governo para 
o mundo", declarou, em outubro, à re
vista New Yorker. 

A influência de L i n nos assuntos la
tino-americanos é um sinal dos tempos. 
O irrompimento da China como potên
cia mundial e a situação explosiva do 
Oriente Médio são os dois grandes te
mas da política exterior em Washing
ton. Se os arranques hegemônicos do 
Brasil atraíram a atenção em 2010, isso 
se deveu, em grande medida, à amizade 
demonstrada por Lu la pelo governo do 
Irã. E, se houve algum acordo de livre 
comércio que despertou interesse do go
verno e dos legisladores norte-america
nos, o candidato mais forte é o dos E U A 
com a Coreia do Sul, que recebeu sinal 
verde em dezembro. 

O único assunto latino-americano 
com presença garantida na mídia nor-



te-americana é a imigração ilegal, prin
cipalmente a de mexicanos. Porém, 
este não é tratado como um tema de 
relações exteriores, mas sim de políti
ca interna, por causa das altas taxas de 
desemprego nos Estados Unidos. Até 

a violenta luta contra as drogas no 
México , causada em grande 

medida pelos Estados Unidos, 
é vista principalmente como um 

problema local mexicano. 
Na América Latina, por outro la

do, o que Washington diz ou faz já não 
importa tanto. O proje
to da Área de Livre Co
mércio das Amér icas , 
lançado por B i l l C l i n -
ton em 1994, caiu no es
quecimento, ao mesmo 
tempo em que as expor
tações latino-america
nas de matérias-primas 
viram as portas se abri
rem na China. E o pro
vável ingresso de Índia 

e Brasil como membros permanen
tes do Conselho de Segurança 

da O N U di lui ainda mais o 
poder de Washington em âm
bito global. 

E não é só. O Wikileaks deu um 
forte golpe na diplomacia dos Estados 
Unidos, e levará muito tempo até que 
presidentes e embaixadores de países 
aliados de Washington voltem a dizer 
aquilo que realmente pensam nas con
versas privadas com os colegas norte-
americanos. 

Os governantes e habitantes 
da América Latina, que depo
sitaram em Barack Obama es
peranças tão desmedidas como 
aqueles que nele votaram em 
2008, se desiludiram quase com 
a mesma rapidez. Até o momen
to, a única mudança concreta 
que Obama trouxe à política ex-

terna em relação à América Latina foi 
a redução das restrições a Cuba, em 
abril de 2009. 

IMAGEM DETERIORADA 
Quem mais inspira as decisões toma
das por Washington em relação aos paí
ses da região é a responsável pelas re
lações exteriores dos Estados Unidos: 
Hi l la ry Clinton. É ela t ambém a mais 
afetada pelo Wikileaks. 

Além de ser citada por dizer coisas 
muito pouco diplomáticas sobre gover-

nantes e países aliados, a secretária de 
Estado aparece aprovando a coleta de 
dados biométricos e compras com car
tões de crédito feitas por governadores 
e altos funcionários das Nações U n i 
das. Além disso, teve de pedir descul
pas pessoalmente a uma longa lista de 
chefes de Estado e ministros de rela
ções exteriores, incluindo o chanceler 
chinês e a presidente argentina Cristina 
Kirchner. O que é pior, no caso de Cris
tina, o insulto era grave: em um dos 
grampos vazados, Hi l la ry se mostra-



va duvidosa em relação à estabilidade 
emocional da presidente argentina. 

Os vazamentos mostram muito 
mais. Confirmam que a posição ofi
cial do governo Obama diante do golpe 
hondurenho foi demasiadamente bran
da; mostram os esforços subterrâneos 
de Washington para isolar Hugo Chá
vez; revelam que o ex-presidente co
lombiano Álvaro Uribe estaria dispos
to a entrar em território venezuelano 
para capturar guerrilheiros rebeldes; 
citam funcionários dos Estados U n i 
dos colocando em dúvida a habilidade 
do governo de Felipe Calderón em ob
ter resultados na guerra contra as dro
gas; questionam a capacidade do Brasil 
de reagir em caso de ataque terrorista; 
e revelam os detalhes de uma conver
sa particular, no início de 2010, entre 
a então presidente do Chile, Michel 
le Bachelet, e o secretário de Estado 

Adjunto para Assuntos Interamerica-
nos, Ar turo Valenzuela, na qual Ba
chelet emite opiniões pouco favoráveis 
a respeito de Hugo Chávez, Cristina 
Kirchner e D i l m a Roussef, à época 
candidata à presidência do Brasil. 

PREST ÍG IO X P O L Ê M I C A 
Nascido no Chile e renomado acadê
mico da Universidade de Georgetown, 
o influente Valenzuela integra o cocktail 
party circuit washingtoniano há déca
das. Ele já ocupou um cargo na Casa 



Branca, como assessor especial para as
suntos latino-americanos do presidente 
B i l l Clinton, entre 1997 e 2001. Hoje, é 
responsável pela política norte-ameri
cana para a região, o que o torna mais 
visível e controverso. 

O Wikileaks t a m b é m prejudicou 
Valenzuela, ao tornar públicas algu
mas de suas conversas privadas, como 
a que teve com a ex-presidente chilena. 
Mas nada que tenha causado tanta sur
presa, já que Valenzuela tem um histó
rico de declarações desastrosas. 

Em 2009, retornou de sua primei
ra visita oficial a Buenos Aires levan
do na bagagem a inimizade do governo 
argentino. Na ocasião, declarou à im
prensa que empresários norte-america
nos estavam preocupados com a gestão 
da economia e reticentes em investir na 
Argentina, pois não havia proteções le
gais para fazê-lo. 

Enquanto Valenzuela qualificou a 
derrubada e expulsão do presidente 
hondurenho Daniel Zelaya como um 
"clássico golpe militar", o governo nor

te-americano preferiu fazer pronuncia
mentos mais mornos, diante da even
tual proximidade de Zelaya com Hugo 
Chávez, posição que foi vista na Amé
rica La t ina como acomodat íc ia , no 
melhor dos casos. E, quando Hi l lary 
comparou os cartéis de droga mexica
nos com a insurgência na Colômbia, 20 
anos antes, "quando os traficantes con
trolavam determinadas regiões do pa
ís", era esperado que ele fosse a público 
"contextualizar" a declaração de sua 
chefe, o que não aconteceu. 

Tais episódios não ajudaram em 
nada a imagem de Valenzuela nem dos 
Estados Unidos na Amér ica Latina, 
embora a visibilidade de seu cargo o 
obrigue a fazer declarações em todos 
os países que visita. 

Por mais que a capital norte-ameri
cana tenha perdido importância, conti
nua sendo o centro estratégico para os 
assuntos da região. E nunca foi fácil en
tender o que acontece nessa cidade, on
de cada ator tem agendas ocultas, e ca
da declaração, vários significados. No 
lugar em que é permitido golpear pelas 
costas, mas não levantar a voz, os tem
pos estão especialmente confusos. 

Text Box
Fonte: América Economia, São Paulo, n. 395, p. 36-39, jan. 2011.




