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O Confronto é uma
Questão de Tempo
O primeiro ato de Joe Biden como presidente dos Estados Unidos será anunciar o
retorno do país ao Acordo de Paris, o tratado de compromissos globais para a
redução da emissão de poluentes. Para o
mundo todo será uma bandeira branca,
símbolo de que os EUA vão abandonar a
postura negacionista que marcou a Era
Trump. Menos para o Brasil. Para o governo Jair Bolsonaro, a prioridade ambiental
de Biden é uma declaração de guerra.
Ao longo da campanha eleitoral, Biden citou
o Brasil em duas ocasiões para, com zero
sutileza, ameaçar o governo Bolsonaro. Ele
avisou que os Estados Unidos fariam o
Brasil “enfrentar consequências econômicas significativas” da política de devastação
da Amazônia. A resposta de Bolsonaro foi
uma bravata: “quando acabar a saliva (a
diplomacia) tem de ter pólvora (ação
militar)”. Desde que Bolsonaro assumiu, um
território de florestas das dimensões de
Israel foi desmatado.
Na biografia “American Dreamer”, o jornalista Evan Osnos mostra Biden afirmando
“acredito que as relações pessoais entre
líderes auxiliem países a formar consensos”.
É altamente improvável que o charme do
novo presidente americano vá seduzir
Bolsonaro.
Bolsonaro nunca teria sido eleito se não
existisse Donald Trump. Mais que dar legitimidade ao populismo direitista de Bolsonaro, Trump criou o modelo do presidente em
guerra eterna, transformando adversários,
imprensa e outros países em inimigos não
apenas a serem combatidos, mas exterminados. A política para Trump e Bolsonaro
não é o embate de ideias, mas um debate
sobre eles mesmos.

“A Floresta Amazônica está sendo
destruída, arrancada. Mais gás
carbônico é absorvido ali do que
todo carbono emitido pelos EUA.
Farei com que os países ao redor
do mundo levantem US$ 20
bilhões e digam (ao Brasil): ‘Aqui
estão US$ 20 bilhões, pare de
devastar a floresta. Se você não
parar, vai enfrentar
consequências econômicas
significativas”
- Joe Biden, setembro de 2020
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O presidente brasileiro retribuiu como
nenhum outro. Para ajudar a reeleição de
Trump, o Brasil reduziu as alíquotas de
tarifas de importação de etanol de Ohio,
permitiu filmagens para a campanha na
Flórida do centro de atendimento a
venezuelanos refugiados em Roraima e
colocou sua máquina digital para espalhar
mentiras sobre fraudes nas eleições de
novembro.

nia, da democracia e da liberdade em todo
o mundo, assim como na integração
econômico-comercial em benefício dos
nossos povos". No idioma bolsonarista,
“defesa da soberania” é como se diz em
outras línguas: “da Amazônia cuido eu,
não se meta”.
Brasil tem Superávit com China e Déficit com EUA

Depois de afirmar ter informações “de
muita fraude” nas eleições americanas,
Bolsonaro foi o último líder do G-20 a parabenizar o presidente eleito. Mesmo assim,
o comunicado a Biden postado no Twitter
por Bolsonaro é dúbio:
“Estarei pronto a trabalhar com V. Exa. e
dar continuidade à construção de uma
aliança Brasil-EUA, na defesa da soberaFonte: Secretaria de Comércio Exterior

O mais surpreendente no ânimo bélico do
Brasil é que Biden não quer brigar, pelo
contrário. Senador por 36 anos e
vice-presidente por oito, Biden é um político de consensos. A sua melhor característica sempre foi a de encontrar pontos
comuns com os republicanos, desde os
embates com a antiga União Soviética
sobre desarmamento nuclear no governo
Reagan até o Plano Colômbia, no governo
Clinton. Além do mais, assim como em
todos os governos americanos anteriores,
o Brasil não está entre as 30 prioridades
da nova gestão.

“Como é que podemos fazer frente a
tudo isso? Apenas a diplomacia não dá.
Quando acaba a saliva, tem que ter
pólvora, senão, não funciona. Não
precisa nem usar pólvora, mas tem que
saber que tem”

Para entender por que Bolsonaro pretende
insistir no confronto com os EUA é preciso
olhar os resultados da sua relação com os
outros três grandes parceiros comerciais,
a China, a União Europeia e a Argentina.

- Jair Bolsonaro, outubro de 2020
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China
Bolsonaro alimenta sentimentos sinófobos
desde antes da campanha, quando visitou
Taiwan e acusou o regime de Pequim de
querer “comprar o Brasil”. Depois da
posse, ele fez uma visita a Xi Jinping, em
outubro de 2019, mas não alterou sua
retórica, nem a dos seus filhos.
Em privado, o presidente ameaçou por
várias vezes impedir que a empresa de
tecnologia Huawei participe da licitação da
tecnologia 5G, por supostamente ser um
instrumento de espionagem militar chinesa. Em público, ele se tornou o propagador de suspeitas mentirosas sobre a
vacina contra Covid-19 produzida pela
empresa chinesa Sinovac, em conjunto
com o Instituto Butatan, que ele batizou de
“vachina”.

Bolsonaro proibiu os seus ministros de
receberem o embaixador chinês, Yang
Wanming, que bateu boca via Twitter com o
filho número 03, o deputado Eduardo
Bolsonaro, presidente da Comissão de
Relações Exteriores da Câmara e representante brasileiro no movimento internacional da direita populista.
Maior parceira do Brasil desde 2010, a China
seguiu, apesar de tudo, sendo a maior
compradora de ferro e soja brasileiros. Na
pandemia, enquanto EUA e Europa reduziram
suas compras, a China se tornou responsável
por quase 80% do saldo comercial brasileiro.

Dois ministros generais contam que, em
ocasiões diferentes, Bolsonaro lhes
afirmou, convicto, que a Covid-19 foi
produzida em laboratório pelo governo
chinês para derrubar a economia do resto
do mundo. Ele também acusou a China de
ter articulado as manifestações populares
no Chile, em 2019. Não existem provas de
nada disso.
Comércio com China é 3 vezes maior que com EUA

Fonte: Secretaria de Comércio Exterior
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União Europeia
No início de 2019, o ministro Paulo Guedes
anunciou com orgulho que havia fechado o
acordo Mercosul-União Europeia, destravando uma negociação que se arrastava desde
os anos Lula. Guedes desconsiderou, no
entanto, que com grandes acordos vinham
grandes responsabilidades, especialmente
na área ambiental.
A gestão do ministro Ricardo Salles no meio
ambiente é a mais eficiente do governo
Bolsonaro. Nunca ninguém em tão pouco
tempo foi responsável por tanta devastação.
Ele desmontou a fiscalização do Ibama e do
ICMBIO, acabou com o Fundo Amazônia
(pelo qual a Noruega e a Alemanha, principalmente, financiavam a preservação dos
parques nacionais) e incentivou garimpo
ilegal. Os recordes de desmatamento e queimadas na Amazônia não foram por acaso.
Quando os chefes de governo europeus
criticaram a postura do Brasil, Bolsonaro reagiu
assim: Angela Merkel “deveria reflorestar a
Amazônia”, Emmanuel Macron é “um idiota” e
sua mulher é “feia” e a Noruega “é aquele país
que mata baleia e explora petróleo”. O acordo
comercial Mercosul-UE foi paralisado e redes
de supermercados publicaram anúncios
exigindo rastreamento ambiental de produtos
brasileiros.

“Eu queria até mandar recado
para a senhora querida Angela
Merkel, que suspendeu 80
milhões de dólares pra Amazônia.
Pega essa grana e refloreste a
Alemanha, tá ok? Lá está
precisando muito mais do que
aqui.”
- Jair Bolsonaro, agosto de 2019
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Argentina
Bolsonaro interferiu na campanha Argentina pedindo votos para o ex-presidente
Maurício Macri e afirmando que, se Alberto
Fernández vencesse, o Rio Grande do Sul
estaria cheio de imigrantes: “igual Roraima
com os venezuelanos”.
Passado um ano do governo Fernández, a
fronteira da Argentina com o Rio Grande do
Sul segue calma, mas Bolsonaro ignora o
país vizinho. Ele demorou 11 meses para
ter uma conversa por vídeo com Fernández
e, em seus discursos, segue usando a
votação da lei de ampliação dos direitos ao
aborto na Argentina como exemplo “do que
pode acontecer no Brasil se deixarem a
esquerda voltar”.
O governo argentino tem tentado uma
reconexão. Enviou como embaixador o
Daniel Sciolli, ex-governador de Buenos
Aires e candidato a presidente derrotado em
2015. Na videoconferência com Bolsonaro,
Fernández pediu que as divergências
“fossem deixadas no passado”.

“Se essa esquerdalha voltar aqui
na Argentina, nós poderemos ter,
sim, no Rio Grande do Sul, um
novo estado de Roraima. E não
queremos isso: irmãos argentinos
fugindo pra cá.”
- Jair Bolsonaro, agosto de 2019

É confortável pensar que uma vez sob
pressão de Biden, o governo Bolsonaro irá
moderar o tom beligerante da sua política
externa, mudando os ministros das Relações
Exteriores e do Meio Ambiente, e assumindo
uma nova postura ambiental. É um autoengano. Neste dois anos, o governo Bolsonaro sempre dobrou as apostas a favor do
seu público mais radical.
A política externa brasileira é condenada nos
editoriais dos jornais e ridicularizada nos
fóruns globais, mas tem enorme apoio nas
hostes bolsonaristas. Ela serviru para
reforçar junto à militância a persona de um
presidente destemido e “defensor dos
interesses nacionais”. Até agora, Bolsonaro
não teve consequência alguma pelos seus
atos. Ele acredita que um confronto com o
governo Biden será mais do mesmo.
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As Prioridades Latinas
Como vice-presidente, Joe Biden viajou
mais à América Latina do que todos os
presidentes e vice-presidentes na história.
Nomeado por Obama como enviado especial para o continente, Biden fez 16 viagens
oficiais. Ele participou das negociações
para normalização das relações com Cuba,
propôs ao Congresso um plano de ajuda
para Honduras, Guatemala e El Salvador e
avalizou, em Washington, as negociações
entre o governo e a oposição da Venezuela. Pela primeira vez em 50 anos, os exilados cubanos na Flórida perderão influência
na política continental.

As prioridades do novo governo para
a América Latina

Em uma rara crítica ao governo Obama,
Biden escreveu em seu livro “Promise
Me, Dad” que, diante dos impasses
diplomáticos no Oriente Médio, Coréia do
Norte e Ucrânia, o Departamento de
Estado deveria ter apoiado o seu projeto
de combate à pobreza no triângulo norte
da América Central. “Das várias crises ao
redor do mundo, a melhor oportunidade
(de ter resultados) era na América Central”, escreveu.

Distensionamento das relações com
Cuba

Pacote de US$ 4 bilhões para os governos do triângulo norte da América Central para reduzir o fluxo migratório para
os EUA
Legalização de 11 milhões de imigrantes
ilegais, a grande maioria latinos
Demolição do famoso muro trumpista
em construção na fronteira com o
México

Tentativa de negociação com o governo
Maduro por eleições livres na Venezuela
em troca de os EUA abandonarem o
reconhecimento do autodeclarado presidente Juan Guaidó, cujo mandato de
presidente da Assembleia Nacional se
encerra em 6 de janeiro
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O Desmatamento é um
Projeto
A Amazônia é o ponto zero da nova relação
Brasil-Estados Unidos. Em março, em
entrevista por e-mail à revista Americas
Quarterly, Biden disse que “o presidente
Bolsonaro deve saber que, se o Brasil
falhar em ser o guardião responsável pela
Floresta Amazônica, o meu governo
reunirá o mundo para garantir que o meio
ambiente fique protegido”. Em setembro,
no segundo debate com Trump, Biden
comparou o descaso do governo
americano com o meio ambiente com o
Brasil. “A Floresta Amazônica está sendo
destruída, arrancada. Mais gás carbônico é
absorvido ali do que todo carbono emitido
pelos EUA. Farei com que os países ao
redor do mundo levantem US$ 20 bilhões e
digam (ao Brasil): “Aqui estão US$ 20

bilhões, pare de devastar a floresta. Se
você não parar, vai enfrentar consequências
econômicas significativas”.
Para a diplomacia americana, a oferta do
pacote bilionário de proteção à Amazônia é
um jogo de ganha-ganha. O Brasil capta
recursos para reequipar sua fiscalização e
preservar seu tesouro ambiental. Os Estados Unidos ganham uma enorme oportunidade de relações públicas depois de anos
como o vilão mundial. O problema é que
os americanos não entendem o governo
Bolsonaro.
O maior erro que o time de Biden pode
fazer em relação ao governo Bolsonaro é
supor que o desmatamento na Amazônia é

Desmatamento sob Bolsonaro bate recorde

Fonte: Inpe (corte raso de floresta em Km2)
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um acidente. Não é. É um projeto. O governo brasileiro não quer nenhum dinheiro que
implique em cobranças de metas de
redução de desmatamento e queimadas.
Isso poderia “afetar a soberania nacional”,
tão cara no discurso bolsonarista, além de
prejudicar os interesses dos eleitores do
agro na Amazônia e no Pantanal.

O maior erro que o time de Biden
pode fazer em relação ao governo
Bolsonaro é supor que o
desmatamento na Amazônia é um
acidente. Não é. É um projeto. O
governo brasileiro não quer
nenhum acordo que implique em
cobranças. Isso poderia “afetar a
soberania nacional”, tão cara no
discurso bolsonarista.

Nos dois anos do governo Bolsonaro,
foram desmatados mais que nos três anos
anteriores. Isso não foi resultado do acaso,
mas de uma ação coordenada pelo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, de
sucatear a fiscalização do Ibama, encerrar
o Fundo Amazônia, que financiava a
proteção dos parques nacionais, e incentivar a atividade de garimpeiros e grileiros de
terras. A principal agenda ambiental do
governo Bolsonaro nos próximos dois anos
será a regularização fundiária de terras
públicas ocupadas ilegalmente, o que naturalmente vai ampliar o desmatamento.

ótimo ou bom por 47% dos entrevistados
nas regiões Norte e Centro-Oeste, ante uma
média nacional de 37%. Nas duas regiões,
29% dos entrevistados disseram que
“sempre confiam” no presidente, enquanto
na média nacional essa credibilidade é de
21%.

A política antiambiental é popular na base
bolsonarista. De acordo com o último Datafolha, o governo Bolsonaro é considerado

Tendo de escolher entre seus eleitores mais
fiéis e uma foto simpática com o presidente
dos EUA, Bolsonaro não terá dúvidas.
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O que as Empresas Podem
Fazer?
Em dezembro, o ministro Ricardo Salles
apresentou as metas do Brasil para seguir no
Acordo de Paris. É uma formalidade, mas
importante por ser a primeira da gestão
Salles. O documento enviado é mais vago,
menos ambicioso e com retrocessos em
comparação aos compromissos feitos pelo
País no governo Dilma, em 2015. Uma das
mudanças graves foi retirar a criação de
políticas públicas de proteção ambiental,
como se o Estado não tivesse responsabilidade além de monitorar o desmatamento.

Entender o governo Bolsonaro vale
dinheiro. As empresas brasileiras que
precisam manter sua reputação para obter
negócios no Exterior e as estrangeiras que
operam no Brasil ainda tateiam em como
ter uma posição ambiental correta para seu
público, sem parecer tomar lado na
polarizada disputa política brasileira.
Bolsonaro pretende insistir no confronto
porque essa é a natureza intrínseca do seu
governo. Ele precisa de adversários, assim
como precisa de polêmicas diárias para
energizar seus eleitores. Hoje, o conflito
ambiental lhe dá mais vantagens que desvantagens, seja na balança comercial do
Brasil, seja nos índices de popularidade.
Enquanto isso não mudar, Bolsonaro
seguirá no mesmo ritmo.

Pela primeira vez, houve uma reação empresarial. A Coalizão Brasil Clima, Florestas e
Agricultura, formada por empresas e entidades do setor financeiro, agronegócio e
florestas, reagiu mal. Documento da
Coalizão constata que a proposta foi feita
sem debate e que o governo Bolsonaro
mudou parâmetros de suas metas, “colocando em dúvidas sua real ambição e capacidade de planejamento sobre o assunto''. A
falta de clareza pode dificultar o País na
atração de investidores”, afirmam as empresas, no documento.

As iniciativas empresariais de rastreamento de seus produtos - como a carne, a soja
ou o etanol - são apenas o primeiro passo.
Oferecer ao consumidor um produto que
não foi feito em área desmatada ilegalmente é apenas obrigação. Mas há iniciativas mais amplas
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É natural que a ameaça de perda de mercado no Exterior seja o primeiro motivo de
preocupação. Mas se aprendemos alguma
coisa nestes dois anos de governo Bolsonaro
é que ele não se move por entrevista de
alerta, notas de repúdio, nem editoriais de
jornais.
Em junho, um grupo formado por quase 30
instituições financeiras fez carta pública
exigindo que o governo brasileiro freie o
crescente desmatamento no País que criou
"uma incerteza generalizada sobre as
condições para investir ou fornecer serviços
financeiros ao Brasil". O governo brasileiro
deu de ombros.

eleitores para não sofrer críticas da Casa
Branca é ingenuidade.
Este é um governo que funciona apenas sob
pressão. Foi assim com os protestos dos
estudantes no início da gestão para evitar
intervenções nas universidades, com o Auxílio
Emergencial aprovado pelo Congresso em
abril e, agora, com a vacina contra a Covid-19.
A imunização era a 38ª prioridade do governo,
até parecer que o governo de São Paulo
poderia vacinar sua população antes que o
Ministério da Saúde comprasse as seringas
para o resto do País. Se as empresas
brasileiras quiserem ter um papel para
proteger a Amazônia sob Bolsonaro terão de
aprender a pressionar. E rápido.

Diplomatas, consultores e empresários com
negócios nos dois países têm repetido que as
pendências entre Joe Biden e Jair Bolsonaro
vão dissipar uma vez que o novo governo
tome posse. Os interesses econômicos vão
falar mais alto, argumentam. É um argumento que diz mais sobre os interesses envolvidos do que da realidade.
É fato que interessa aos Estados Unidos ter
no Brasil um governo que rejeite a influência
chinesa no continente. Também é fato que
interessa a mercado brasileiro ter acesso aos
IPOs em Nova York. Para a turma
“nada-vai-mudar”, o custo de uma trégua é
baixíssimo. Basta o governo brasileiro
mostrar um mínimo de competência em
parar a devastação da Amazônia e se livrar
de duas bestas-feras: Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente, e Ernesto Araújo, das
Relações Exteriores. Só que eles não conhecem Bolsonaro.
Bolsonaro chegará a 2022 com resultados
econômicos pífios e com o desastre do combate à Covid nas costas. Ele precisa do
discurso ideológico para manter sua base
agitada e isso implica em manter em fogo
alto o discurso da soberania nacional e tentar
aprovar no Congresso leis que favoreceram
sua base atrasada, com a legalização da
posse das terras públicas na Amazônia e o
garimpo em terras indígenas. Supor que
Bolsonaro vai desistir da agenda desses
12
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Uncle Joe é Negociante Sedutor,
mas também Inflexível
Os EUA já tiveram um presidente, Ronald
Reagan, que numa solenidade em Brasília,
em 1981, ergueu um brinde “ao povo da
Bolívia”. Outro, George W. Bush, que numa
conversa em 2001 revelou sua surpresa ao
saber que havia negros no Brasil. Com o
presidente eleito Joe Biden é improvável que
essas gafes se repitam. Nunca os EUA
tiveram um chefe de Estado que conhece
tão bem o Brasil e a política internacional.
O histórico de temas de Biden como senador
vai das negociações de desarmamento
nuclear com a extinta URSS às sanções à
África do Sul do apartheid. Como vice de
Barack Obama, ele atuou para normalizar
relações com Cuba e na retirada das tropas
americanas do Iraque.
Indicado por Obama para reconstruir as
relações com o Brasil - abaladas pela
tentativa do governo Lula de fechar acordo
de controle nuclear do Irã sem passar pela
Casa Branca - Biden alternou a “conversa
suave e a hora de usar um porrete”, como
ficou conhecida a diplomacia americana
para a América Latina no século XX.
Um parênteses pessoal: na minha infância,
Biden era Uncle Joe muito antes de virar
modinha. A trágica morte da mulher e filha
num acidente de carro, às vésperas da
posse como o mais jovem senador dos EUA,
me foi contada tantas vezes que ele parecia
mais próximo que o então presidente
Ernesto Geisel.
O meu tio materno, Wes Barthelmes, era o
chefe de gabinete de Biden naquele período.
Assessor de imprensa de líderes democratas, como Robert Kennedy, meu tio foi designado pelo partido para reorganizar a vida de
Biden depois da tragédia. Quando Wes
morreu, o senador foi um dos oradores no
funeral.

Os EUA já tiveram um
presidente, Ronald Reagan, que
numa solenidade em Brasília, em
1981, ergueu um brinde “ao povo
da Bolívia”. Outro, George W.
Bush, que numa conversa em
2001 revelou sua surpresa ao
saber que havia negros no Brasil.
Com o presidente eleito Joe Biden
é improvável que essas gafes se
repitam. Nunca os EUA tiveram
um chefe de Estado que conhece
tão bem o Brasil e a política
internacional.
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Quando Biden fez sua primeira visita ao
Brasil, em maio de 2013, eu era porta-voz
da presidente Dilma Rousseff e ela nos
apresentou. Raposa política, Biden se
derramou em gentilezas. Foi na reunião
entre representantes dos dois países, no
entanto, que ele deixou uma impressão
forte.
Em 2013, a Força Aérea Brasileira conduzia a concorrência para a compra de caças
FX. Os favoritos eram os franceses da
companhia Dassault e os suecos da SAAB.
Biden chegou para virar o jogo para os
americanos da Boeing.
Na conversa, o vice ouviu queixas de
acordos frustrados com os EUA. Não
retrucou. Assimilou cada crítica e respondeu
perguntando qual meio-termo seria possível.
No encontro, ele ofereceu transformar o
Brasil em aliado militar preferencial dos EUA,
o que permitiria intercâmbio de tecnologia
sensível.

O Biden de 2013 deve servir de lição para o
Brasil de Jair Bolsonaro. Ele será um presidente em busca de acordo - a prioridade
agora é o controle do desmatamento na
Amazônia -, mas será duro na defesa dos
interesses americanos. O negociante é
sedutor, mas inflexível.
(artigo publicado originalmente no jornal
Folha de S. Paulo em 13/11/2020)

Perguntado sobre como seria possível o
Congresso americano aprovar esse acordo,
Biden fez uma exposição sobre a influência
política da Boeing. O recado era: se o Brasil
escolhesse a Boeing, o Congresso dos EUA
não seria entrave.
O plano de elevar as relações Brasil e EUA a
novo patamar naufragou meses depois
quando o ex-analista da agência de
espionagem NSA Edward Snowden vazou
documentos mostrando monitoramento de
ministros, dirigentes da Petrobras e e-mails
da presidente. Acabaram ali as condições
para a vitória americana numa licitação
militar.
Acionado para apagar o incêndio, Biden
pediu desculpas informalmente à Dilma e
aceitou participar de uma comissão com o
ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo.
Como revelou a colunista Mônica Bergamo,
Biden foi afável, mas descartou compromisso de que no futuro os EUA não seguiriam
espionando outros governos.
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