


ça chinesa na África, com muito mais 
recursos e capacidade de corrupção, es
tá tirando o país de muitos negócios lá 
do que por um projeto em comum entre 
Brasil e Estados Unidos", afirma Juan 
Tokatlián, especialista em Relações In
ternacionais da Universidade Di Tella, 
em Buenos Aires. 

A pergunta que fica é se os Esta
dos Unidos tentarão plantar as bases 
de uma política comum, principalmen
te na África do Sul, onde a China pene
tra cada vez mais forte, e o Brasil tem 
interesses e ligações. "Acredito que sim. 
Alguns projetos tripartidos, com Brasil, 
Estados Unidos e algum país africano, 
já estão em funcionamento", afirma 
Rubens Barbosa, que foi embaixador 
do Brasil em Washington de 1999 a 
2004. "Essa cooperação começou antes 
do aumento da presença chinesa, mas 
agora, do ponto de vista dos Estados 
Unidos, pode haver essa intenção." 

Assim, trataria-se de uma nova fe
liz coincidência. "As agendas internas 
de Estados Unidos e Brasil são hoje bas
tante convergentes", afirma Paulo Sote-
ro, diretor do Brazil Institute no Woo-
drow Wilson International Center, em 
Washington. As prioridades de ambos 
os países podem ser resumidas a "co
mo controlar a dívida pública, investir 
melhor o dinheiro público e melhorar a 
educação, a inovação e a infraestrutu-
ra. Guardadas as devidas proporções, 
os temas são exatamente os mesmos". 

Como se fosse pouco. "Esta será 
a primeira vez em que um diálogo do 
mais alto nível entre os dois países co
meça com a visita do presidente norte-
americano ao Brasil, após a posse de 
um novo presidente", destaca Sotero. 
"Pode ser coincidência, mas como fa
to simbólico tem grande importância 
política." O distanciamento imposto 
pela presidente D i l m a Rousseff em re
lação ao Irã, que acabou com um espi
nho não menor para Obama, e o bom 
momento que o Brasil atravessa podem 
explicar em grande parte a iniciativa 
do presidente norte-americano. Tão es
pecial que o embaixador dos Estados 
Unidos no Brasil, Thomas Shannon, 



afirmou que o país "não é um emergen
te, já emergiu. E, hoje, é um ator não 
apenas regional, mas global". 

AGENDA, QUEAGENDA? 

Se a isso adicionamos a intenção dos 
Estados Unidos em vender aviões de 
combate, a necessidade de moderniza
ção das forças armadas brasileiras, as 
questões de cooperação energética e a 
possível participação empresarial nor
te-americana em projetos imobiliários 
ligados às Olimpíadas, corre-se o risco 
de a vigorosa árvore da agenda brasilei
ra fazer sombra sobre o raquítico bos
que da agenda regional. 

Mas existe uma agenda regional? 
Tokatlián, da Universidade Di Tella, 
recorda a afirma
ção do agora ex-
-presidente L u l a 
de que, desde a 
posse de Obama, 
nada aconteceu 
na re lação entre 
Estados Unidos 
e A m é r i c a La t i 
na. "Ele mostrava 
uma insatisfação 
sentida em toda 
a região", afirma. 
Para o acadêmi
co, em âmbito regional, a turnê de Oba
ma pode ser entendida t ambém como 
uma maneira "de formalizar um diálo
go mais maduro". 

De fato, o que existe em Washing
ton é uma agenda bem demarcada, co
mo uma viagem preliminar para mos
trar que há vontade de atenção. Essa é a 
boa notícia. A má são duas: "Há assun
tos delicados sobre os quais Obama não 
quer falar", afirma Tokatlián. E, por di
versas razões, nem Brasil, nem Chile, 
nem El Salvador vão discuti-los. 

O primeiro é a exigência dos Esta
dos Unidos em unificar as forças poli
ciais e militares para combater amea
ças cr iminais como o narcot ráf ico . 
Argentina, Chi le e Brasil vêm resis
tindo sistematicamente a essa ideia, 
enquanto Washington a promove por 
meio da sede, em El Salvador, da Ilea 
(International L a w Enforcement Aca-
demy). Segundo Tokatlián, os três paí
ses apenas enviam pessoas a um curso: 
o Programa de Desenvolvimento Ge
rencial. O Peru, por outro lado, colo
cou à disposição da entidade um Cen
tro Regional de Treinamento em La 
Mol ina , nos arredores de L ima . 

O chanceler argentino, Héctor T i -
merman, em meio a uma polêmica 

envolvendo um 
avião militar dos 
Estados Unidos 
que não declarou 
parte do arma
mento e das dro
gas que ingressa
vam em Buenos 
A i r e s para u m 
curso p o l i c i a l , 
chamou-a de "a 
sucessora da Es
cola das Amér i 
cas". A institui

ção de treinamento militar foi fundada 
pelos E U A no Panamá , em 1946, e é 
chamada pelos militantes dos direitos 
humanos de "Escola de Assassinos". 

U m a comparação exagerada, se
gundo Tokat l ián . " N ã o é um lugar 
opróbrio, mas sim onde acontece a for
mação da visão policial-militar volta
da ao narcotráfico. O problema é que, 
nos casos em que foi aplicada, as coisas 
continuaram piorando." 

A segunda questão refere-se à pre
tensão regional de modernizar o Tiar 

(Tratado Interamericano de Assistência 
Recíproca) e a Junta Interamericana de 
Defesa. "Não se sabe que caixa de Pan
dora se pode abrir caso seja decretado 
que ajunta é um elefante branco", obser
va o especialista. De fato, ambas as enti
dades são o suporte formal que justifica 
a existência do Comando Sul das Forças 
Armadas norte-americanas. 

A BOCA DE DILMA 

Obama se colocará em um ângulo muito 
diferente para falar de negócios. A visita 
do presidente, indubitavelmente, "é uma 
tentativa de mostrar interesse na região, 
que, em decorrência da distância dos Es
tados Unidos, está se aproximando da 
China, sobretudo em termos de econo
mia e comércio", afirma o ex-embaixa
dor Barbosa, que também é presidente do 
Conselho Superior de Comércio Exterior 
da poderosa Fiesp (Federação das Indús
trias do Estado de São Paulo). "Creio que 
a América do Sul será uma fornecedora 
importante de produtos estratégicos para 
a economia norte-americana." 

Mas aqui, novamente, o tamanho do 
Brasil conspira. O país é tão grande que 
pode querer falar por si só. Hoje, repre
senta 60% da economia da América do 
Sul, e pode chegar a 70% em dez anos, se 
a tendência atual se mantiver. 

Sotero, do Brazil Institute, não acre
dita em contradição: "O desafio para o 
Brasil é fazer com que seu poder regional 
seja reconhecido como liderança regio
nal. E isso só se consegue com coopera
ção para que a prosperidade seja com
partilhada". Assim, El Salvador, por ser 
um país pequeno e problemático, e Ch i 
le, extremamente orgulhoso de suas dife
renças em relação aos outros, não podem 
nem querem falar por toda a Amér ica 
Latina diante dos E U A . Portanto, esta
mos nas mãos da boca de D i l m a . 
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