


conflitos internos na Bolívia, país mais po-
bre e politicamente mais conturbado da
América do Sul. Naquele fim de semana,
governadores de quatro Estados haviam
declarado sua autonomia em relação ao
governo central, o que pode detonar um
processo de secessão em um país dividido
em dois pelas desigualdades sociais, econô-
micas e étnicas, além das divisões políticas
(leia a reportagem àpág. 52). Temia-se uma
reação violenta por parte dos que apoiam o
presidente Evo Morales, mas a ajuda que ele
recebeu no Palácio Quemados, sede do go-
verno em La Paz, veio do Brasil e do Chile.

Naquela manhã, o presidente Luiz Inácio
Lula da Silva e sua colega chilena Miche-
le Bachelet encontraram-se com Morales
para negociar a construção de uma rodovia
que ligará o Atlântico ao Pacífico, cruzando
o território boliviano. A estrada de 5.800
quilômetros, entre os portos de Santos, no
Brasil, e Arica, no Chile, abre também uma
perspectiva de futuro para o fragilizado gover-
no Morales. Com a conclusão prevista para
2009, ela pode colocar a Bolívia no mapa do
crescimento e da integração entre os países
da América do Sul, uma das novidades no
panorama econômico do planeta.

Nos últimos dez anos, governos eleitos
democraticamente vêm aplicando políticas
de estabilização econômica na maioria dos
países da região. Beneficiada pelo aumento
da demanda e pela valorização dos preços
de alimentos e produtos minerais nos prin-
cipais mercados, a economia dos países sul-
americanos cresceu em média 5,6% no ano
passado e atraiu grandes investidores. A
América do Sul superou os países árabes
como o maior destino de investimentos
chineses no exterior. Com uma população
de 360 milhões de habitantes, seu PIB era
de USS 1,8 trilhão em 2006.

tade da população dos 12 países sul-america-
nos somados, o Brasil não apenas se beneficia
desses novos ventos, mas também lidera o
processo, espalhando pela região produtos,
serviços, investimentos — e influência. As
exportações do Brasil para os vizinhos cres-
ceram de US$ 10 bilhões em 2003 para algo
próximo de US$ 30 bilhões neste ano. De
cada US$ 4 recebidos pelas vendas brasileiras
ao exterior, US$ l é proveniente da América
do Sul. As importações também cresceram,
mas num volume bem menor - de US$ 7,6
bilhões, em 2003, para quase US$ 17 bi-
lhões, em 2007. Empresas brasileiras, como
a Gerdau e a Vale, têm investimentos de US$
25 bilhões na região, sem contar o valor de
obras tocadas por grandes empreiteiras
como a Odebrecht e Camargo Corrêa, com
contratos em quase todos esses países.

As grandes construtoras brasileiras,
habituadas a realizar obras complexas
como usinas hidrelétricas e rodovias em
trechos de geografia acidentada, foram as
primeiras a se firmar nesse novo país que
fala portunhol. A Odebrecht tem escritó-
rios de representação desde Caracas, na
Venezuela, até Montevidéu, no Uruguai.
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dezembro tinha tudo para ser o
começo de mais uma semana de

60% do PIB e de me-

No ritmo da expansão dos negócios, a
agenda diplomática dos países sul-ameri-
canos fervilha. Encontros entre presidentes
como o que ocorreu em La Paz tornaram-
se corriqueiros, para tratar de questões po-
líticas, comerciais e de integração regional.
Há duas semanas, os presidentes do Brasil,
Argentina, Equador, Paraguai, Venezuela,
Bolívia e Uruguai assinaram em Buenos
Aires a ata de fundação do Banco do Sul,
que pretende ser uma instituição de fo-
mento como o BID e o Banco Mundial.
Em 2008 será criada a União de Nações Sul-
Americanas, a Unasul, que ambiciona ser o
embrião de uma comunidade econômica e
política de países, nos moldes do que é hoje
a União Européia.

A primeira grande obra foi uma usina



Ao contrário da Europa, cujas populações
conviveram - pacificamente ou não - num
espaço fechado antes de formar a União
Européia, a América do Sul ainda precisa se
integrar fisicamente. Há no continente quatro
grandes eixos populacionais e econômicos.
O primeiro é o Mercosul, que liga o Nordeste e o
Centro-Sui brasileiro à Bacia do Prata. O segundo
é a América do Caribe, formada basicamente
por Venezuela e Colômbia. Suas relações
comerciais são principalmente com os Estados
Unidos. O terceiro é o Chile meridional, isolado
pelos Andes a leste, pelo Deserto do Atacama
ao norte e pelo gelo ao sul. O quarto é a América
Andina, formada pelas populações do alto dos
Andes e do longo do litoral do Pacífico de Peru e
Equador. O desafio da integração é aumentar o
entrelaçamento entre esses quatro eixos.





hidrelétrica no Peru, junto a um vulcão.
Hoje, cerca de 35% do faturamento da
empresa vem de países da América do Sul.
"Essa participação certamente vai crescer
com os projetos de integração regional",
diz Roberto Dias, diretor da Odebrecht.

Outra grande construtora, a Camargo
Corrêa executa obras ou participa de lici-
tações na Argentina, no Chile, na Bolívia,
no Peru, na Colômbia, na Venezuela e no
Paraguai. Juntos, esses investimentos so-
mam entre US$ 80 e US$ 100 milhões.
A Camargo Corrêa Cimentos comprou
a argentina Loma Negra por US$ l bi-
lhão e planeja investiMJSS 800 milhões
em seis países nos próximos anos. Voto-
rantim, Tratex, Petrobras, Vale, Gerdau e
Weg Motores são as outras seis empresas
brasüeiras com maiores investimentos na
América do Sul, segundo um estudo re-
cente da Fundação Dom Cabral.

Uma pesquisa realizada com grandes
empresas pela Prospectiva, consultoria
especializada em comércio exterior, re-
vela que ao menos dois fatores foram
decisivos para que elas se lançassem no
mercado sul-americano. A primeira razão
é a proximidade geográfica, que facilita o
envio de máquinas e materiais. A segunda
é a facilidade do idioma e a familiaridade
com os hábitos locais. "O aspecto cultural
é muito importante. Em nossa região, as
relações são mais calorosas, mais próxi-
mas e isso é ótimo para o nosso negócio,

que depende da relação direta com os
clientes", diz Pedro Villares, diretor da
Natura para operação na América Latina.
A empresa de cosméticos está presente
em seis países. Neste ano, ingressou nos
mercados colombiano e venezuelano.

Até mesmo a instabilidade política
em alguns países da região transforma-
se em vantagem comparativa para as
empresas brasileiras, segundo o estudo

da Prospectiva. Diretores das empresas
dizem se sentir mais confortáveis diante
das peculiaridades políticas dos países
sul-americanos que seus concorren-
tes americanos e europeus. A presença
brasileira também se expande na região
com o estímulo oficial às empresas que
exportam para os países vizinhos. O Ban-
co Nacional de Desenvolvimento Eco-
nômico e Social (BNDES) já financiou
mais de US$ 2 bilhões para a instalação
de empresas brasileiras no continente e
para os vizinhos comprarem produtos
brasileiros como aviões da Embraer e
ônibus da Marcopolo.

O principal obstáculo ao crescimento
da América do Sul é a falta de investi-
mentos em infra-estrutura. A integração
física e energética entre os principais pólos
econômicos da região será a prioridade da
União das Nações Sul-Americanas, cujo
lançamento está previsto para março de
2008, segundo o Itamaraty.

Diferentemente da Europa, onde as
populações convivem em territórios
contíguos, os povos da América do Sul
concentraram-se basicamente no litoral,
deixando um grande vazio demográfico e
econômico no centro do continente. Exis-
te um território contínuo com densidade
populacional alta que une o litoral do
Brasil desde o Nordeste até o Sul e que se
une ao Uruguai, ao Paraguai e à parte mais
densamente habitada da Argentina.



centrações seriam necessários investimen-
tos em infra-estrutura de US$ 38 bilhões.
O corredor oceânico Santos-Arica, anun-
ciado por Lula e Michele Bachelet em La
Paz, é um dos projetos prioritários (leia
o gráfico à pág. 48). Por enquanto, é uma
promessa de US$ 900 milhões - e quase
metade desse dinheiro terá de ser obtido
pelo combalido governo boliviano, por
meio de financiamentos internacionais.

Faltam 600 quilômetros do lado boli-
viano para que o corredor interoceânico
seja finalizado. Além do impacto econô-
mico, a obra é carregada de simbolismo
diplomático. Desde o final do século XIX,
quando perdeu uma guerra para o Chile, a

Bolívia pleiteia acesso ao Oceano Pacífico.
Mesmo sem ter controle sobre a estrada,
a obra permite que produtos bolivianos
cheguem com maior facilidade ao mar.

Outro projeto considerado prioritário
é a ligação entre o Porto de Manta, no
Equador, e Manaus, no Brasil. O em-
preendimento consiste na interligação
de hidrovias equatorianas, peruanas e
brasileiras, incluindo um conjunto de
rodovias. O governo brasileiro estuda a

possibilidade de financiar o projeto, cujo
valor é estimado em US$ 700 milhões.

"Essa ligação pode oferecer ao Peru e ao
Equador a oportunidade de vender pro-
dutos primários, como tomates, ao grande
mercado consumidor que é Manaus", diz
o assessor especial da Presidência, Marco
Aurélio Garcia. A ligação levaria mais
rapidamente ao Pacífico produtos fabri-
cados na Zona Franca de Manaus. Para
chegar aos países da Ásia, hoje eles preci-
sam ser embarcados no Oceano Atlântico
e atravessar o Canal do Panamá.

Na última reunião de presidentes do
Mercosul, na terça-feira, em Montevidéu,
Lula se queixou da demora para transfor-
mar decisões políticas em realidade. Re-
clamou especialmente da manutenção de
barreiras ao comércio entre países vizinhos.
"Temos problemas na aduana de cada país.
Cada secretário da Receita Federal parece
que é o dono do país", disse o presidente.

Burocracia e infra-estrutura não são os
únicos desafios da integração. Diferentes
visões estratégicas entre países também
precisam ser contornadas. Chile, Colôm-
bia e Peru querem conservar suas parce-
rias estratégicas com os Estados Unidos,
enquanto Venezuela, Bolívia e Argentina
pisam no acelerador do comércio inter-
regional. "O Brasil deve ser o ponto de
equilíbrio", diz o chanceler Amorim.

essas grandes con-

É o Mercosul original, voltado para o
Atlântico. A Colômbia e, principalmente,
a Venezuela são países do Caribe e gravi-
tam historicamente em torno dos Esta-
dos Unidos. O Chile meridional, região
isolada pelos Andes a leste, pelo Deserto
de Atacama ao norte, pelo Pacífico a oeste
e pelo gelo ao sul, se vê mais como uma
ilha do Pacífico do que como parte do
continente. No alto dos Andes, uma po-
pulação majoritariamente indígena oscila
em torno de centros de poder e riqueza no
litoral do Pacífico (Peru e Equador) ou da
Amazônia (Peru, Equador e Bolívia).

Text Box
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