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Dessa vez, há um personagem 
forte como interlocutor da América La
tina: Enrique Iglesias, o ex-presidente 
do Banco Interamericano de Desenvol
vimento (BID) e hoje o todo poderoso 
que comanda a Secretaria-Geral Ibero 
Americana (Segib). Foi com ele que o 
ministro Laurent Fabius se reuniu em 
Paris, no dia 12 de setembro e, falando 
em nome do governo da França, fez o 
briefing do que será levado à reunião dos 
países ibero-americanos em Cádiz, na 
Espanha, no próximo mês. A reunião 
na cidade espanhola é preparativa para 
o encontro de cúpula entre países da 
União Europeia, Caribe e América La
tina, programado para janeiro de 2013 
em Santiago do Chile. 

Nada disso, porém, parece ter 
muita importância para a imprensa 
francesa que apoia ou se alinha com o 
governo socialista de Hollande, como o 
Libération. Alguns dias depois da reu
nião entre Iglesias e o ministro francês, 
o jornal publicou artigo de dois con
ceituados cientistas políticos, que sim
plesmente consideraram irrelevante o 
discurso do novo presidente em relação 
à América Latina. Os autores, Olivier 
Dabène e Gaspard Estrada, fazem um 
paralelo entre os governos de Sarkozy 
e Holland e elogiam o Brasil por suas 
políticas no campo econômico, ambien
tal e diplomático. E, a propósito das 

anunciadas intenções verbalizadas pelo 
ministro Laurent Fabius, traçam o para
doxo: enquanto as empresas francesas 
continuam se expandindo na América 
Latina, impulsionada pelo crescimento 
e pela rentabilidade dos mercados, o 
governo francês ainda não apresentou 
estratégias para a região. 

Essa postura é ainda mais surpre
endente quando se trata de dirigentes 
latino-americanos que têm proximidade 
ideológica com o governo socialista de 
François Hollande. "Trata-se da única 
região do mundo onde tantos governos 
que se posicionam à esquerda pregam o 
crescimento em uma zona do euro mer
gulhada na crise", escrevem os analistas, 
lamentando que, do outro lado da linha, 
ninguém atenda à chamada, ao contrá
rio de 1981, quando outro François, o 
Mitterrand, lançou iniciativas diplomá
ticas de peso na região. Hoje a voz do 
país é inaudível. 

O discurso de cooperação entre os 
países da União Europeia e da América 
Latina não é novo, mas se atualiza a cada 
chilique nas bolsas provocado pela crise 
que assola o velho continente. Por ou
tro viés, a América Latina, como racio
cinam os dirigentes da UE, pode ter pa
pel especial para que o bloco desenvolva 
suas relações econômicas com a China, 
principal parceiro comercial do Brasil e 
outros países da região. Enquanto isso, 
seria interessante não esquecerem o que 
disse Enrique Iglesias ao ministro fran
cês no encontro que tiveram em Paris: 
"A diversificação do comércio e do in
vestimento da Ibero-América deve ser 
abordada agora e de maneira coorde
nada para evitar que as economias da 
região se reduzam a simples provedoras 
de matérias-primas e consumidores de 
bens de alto valor agregado". 
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Text Box
Fonte: Nossa América, São Paulo, n. 47, p. 52-54, 4ª trimestre 2012.




