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●●●Ao aprovar a adesão da Vene-
zuela aoMercosul, o Senado deu
seu aval a um dosmais arrisca-
dos projetos do governo de Luiz
Inácio Lula da Silva na esfera
internacional. O argumento de
que não se trata de acordo com
HugoChávez, mas com a Vene-
zuela, foi aplicado à revelia de
análise sobre a realidade do país
vizinho. A presunção de que o
novo sócio dará vigor a um pro-
cesso de integração estagnado
ignora decisões, cenas e declara-
ções procedentes de Caracas.

O Congresso ignorou o fato de
que o futuro quinto sócio doMer-
cosul é o país quemais destro-
çou a instituição democrática na
América do Sul e cerceou a livre
iniciativa. A alegação do governo
Lula de que a submissão à cláu-
sula democrática doMercosul
(Protocolo de Ushuaia, de 1998)
trará a Venezuela de Chávez à
ordem institucional parece extraí-
da de conto de fadas.

Desde 2003, o governo Lula
trabalha pela incorporação da
Venezuela ao bloco por razões
que vão além da simpatia ideoló-
gica. Em julho de 2006, conse-
guiu impor suas razões e fechar
o protocolo, antes de concluídas
as negociações sobre a antecipa-
ção do livre comércio da Vene-
zuela com cada sócio doMerco-
sul, da convergência de suas alí-
quotas de importação à Tarifa
Externa Comum (TEC) e da ab-
sorção do acervo histórico do
bloco. Por quê? Porque a Vene-
zuela se apresenta como campo
de testes da atuação brasileira
no exterior, segundo a concep-
ção do governo Lula. Trata-se de
posição para a qual a Argentina
talvez nunca tenha se prestado
integralmente e tão passivamen-
te. No país vizinho, o governo
brasileiro fez assentar a Agência
Brasileira de Desenvolvimento
Industrial (ABDI), a Embrapa, a
Caixa Econômica Federal (CEF).

As delicadezas políticas entre
os governos Chávez e Lula facili-
taramo acesso de construtoras
brasileiras a obras que somam
US$ 15 bilhões na Venezuela e
estimularamo investimento de
grandes companhias privadas.
Caracas emergiu como via gera-
dora de superávit comercial para
o Brasil numa época em que a
velha sócia Argentina estendia
barreiras. As exportações brasi-
leiras para a Venezuela saltaram
deUS$ 608milhões, em 2003,
para US$ 5,1 bilhões, em 2008.

No ano passado, houve o
maior saldo positivo na balança
comercial do Brasil, de US$ 4,6
bilhões. E o ingressonoMercosul
trarádupla vantagemaosexporta-
doresbrasileiros – alémda tarifa
zero, oproduto doBrasil concorre
comsimilares submetidosàTEC.

Antes do início da votação de
ontem no Senado, umministro
de Lula reagia com cinismo a
uma questão sobre os prejuízos
da adesão da Venezuela à unida-
de doMercosul. “Que unidade?”

De fato, o Mercosul foi engoli-
do pelos dilemas econômicos de
seus três sóciosmenores, não
consegue superar suas imperfei-
ções nemmergulhar numa agen-
da de acordos com parceiros
substanciosos. Mas, a conside-
rar o último encontro de líderes
do bloco, emMontevidéu, Chá-
vez pouco contribuirá para rom-
per essa paralisia emuito se es-
forçará para contaminar oMerco-
sul com problemas que não lhe
dizem respeito. ●
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A projeção obtida no exterior
transforma o presidente Luiz
Inácio Lula da Silva em poten-
cial candidato para assumir um
cargoeminstituiçãointernacio-
nal e de abrangência multilate-
ralapósotérminodeseumanda-
to, na avaliaçãode especialistas
na Europa e dos Estados Uni-
dos. Com base em seu perfil,
acredita-sequeeleseenquadra-
ria como uma voz legítima e de
pesoemorganizações voltadas,
principalmente, para o comba-
te à fome e à pobreza e defesa
dosdireitoshumanosemescala
mundial. Uma variável definiti-
va para as aspirações de seu fu-
turo político no âmbito interna-
cional,contudo,deveseroresul-

tado das eleições de 2010.
“Lula é muito popular no ce-

nário internacional, todas as
condições estão presentes para
queeleatuecomoumlíder”,dis-
seFranciscoPanizza,professor
daLondonSchoolofEconomics
(LSE). “Não esperava que Lula
pudesseatingir tanto espaçono
palcomundial,maseleviajabas-
tante e faz planos com pessoas
de diferentes posições políti-
cas”, afirmou o pesquisador sê-
nior do Institute of Common-
wealth Studies, da Universida-
dedeLondres,eautordabiogra-
fia em inglês sobre o presidente
brasileiro – cuja tradução para
o português será lançada este
mêsnoPaís,comotítuloLulado
Brasil – AHistória Real.

“Lula vai sair do cargo no to-
po. Não há razão – amenos que
elenãoqueira–paranãobuscar
isso (um cargo em um organismo
multilateral)”, avalia Peter Ti-
chansky, presidente do Busi-

ness Council for International
Understanding (BCIU), que
congrega lideranças do setor
privado nos Estados Unidos.
“Lula pode utilizar o acesso que
tem e sua popularidade para
buscarpromovermudançasso-
ciais (em escalamundial).”

Cortejado por líderes como o
presidentedosEstadosUnidos,
BarackObama,daFrança,Nico-
lasSarkozy,eachancelerdaAle-
manha, Angela Merkel, Lula
também deu novos passos em
suaambiciosaagendapolíticain-
ternacional ao receber o presi-
dente de Israel, Shimon Peres,
daAutoridadeNacionalPalesti-

na (ANP), Mahmoud Abbas, e,
sobpesadascríticas,opresiden-
te do Irã,MahmoudAhmadine-
jad. Dessa forma, aspira a colo-
car o Brasil como mediador de
questõesconflituosasmundiais.

Tichanskymedea forçada fi-
guradopresidentebrasileiroci-
tandooqueclassificacomo“pa-
drão Lula”. “De uma forma, as
pessoassãocomparadasaLula.
Há quase um padrão Lula para
medir candidatos da esquerda
quesobemparaconduzirpaíses
importantesequetêmdesigual-
dades sociais para resolver. Há
a esperança de que sejamprag-
máticos comoLula.”

APRENDIZADO
Aomesmotempo,acriseeconô-
micaglobalacabouporprojetar
ainda mais o País no ambiente
externo.Oaprendizadocomcri-
sesanterioresfezcomqueoBra-
sil e outras nações emergentes
estivessemfortalecidasparaen-
frentarapiorcrisemundialdes-
de aGrandeDepressão.

Os países da Ásia, argumen-
tamespecialistas, depoisdacri-
se de 1997, passaram a cons-
truir reservas internacionais
maciças para proteger suas
moedas.DoladodaAméricaLa-
tina, depois da crise da dívida
em 1980, o Brasil e outros dedi-
caram-se a anos de estabiliza-
ção da economia, commedidas
como responsabilidade fiscal,
adoção de câmbio flutuante e

controle rígido da inflação.
Com as nações avançadas

seriamente fragilizadas com
a crise global, o G-20 tornou-
se o principal fórum de deci-
sõesmundiais, umespaço de
influência maior para os
emergentes, que se recupe-
rammaisrapidamentedacri-
seeconômicadoqueosavan-
çados,eculminoucomoapro-
fundamento da proposta de
revisão das cotas dos emer-
gentes dentro das institui-
ções financeiras internacio-
nais. Lula e os outros presi-
dentes dos países emergen-
tes que integram o chamado
grupo Bric, composto por
Brasil, Rússia, Índia eChina,
estavam sob os holofotes du-
rante essas reuniões.

Nesse contexto, circulou
pela imprensa a possibilida-
de de Lula ser convidado pa-
ra chefiar oBancoMundial a
partir de 2011, quando acaba
omandatodoatualpresiden-
te, Robert Zoellick. O analis-
tade riscopolítico daconsul-
toria britânicaControl Risks
AlejandroChacoff avaliaque
o Brasil seria uma opção
mais segura entre os emer-
gentes. “O Brasil está mais
próximo do Ocidente e Lula
não é uma figura controver-
sa,nãoseimaginaumex-pre-
sidente da China ou da Rús-
sia nessas posições.” ●

AGÊNCIA ESTADO

Aval chegou a ser prometido por Lula ao colega Hugo Chávez durante a última reunião da cúpula do bloco

Carol Pires
BRASÍLIA

Orientada pelo presidente Luiz
InácioLuladaSilva, abasealia-
da enfrentou ontem resignada
osdiscursosdaoposiçãocontra
governodopresidentevenezue-
lano,HugoChávez,masnahora
do voto exerceu o poder de
maioria e aprovou, por 35 votos
a 27, o protocolo de adesão da
Venezuela aoMercosul.

Lula havia prometido a Chá-
vez,nodia8,durantea38ªReu-
nião de Cúpula do Mercosul,
queoSenadoaprovariaoproto-
colo, assinado em junho de
2006,emCaracas.Parapartici-
pardobloco, aVenezuela ainda
precisa do aval do parlamento
do Paraguai, que deixou as dis-
cussões para 2010. Argentina e
Uruguai já aprovaram o texto.

“Tanto o Itamaraty quanto o
presidente Lula vivem ambos
prisioneiros do que Chávez de-
termina”, criticou Jarbas Vas-
concelos (PMDB-PE). “O coro-
nelHugoChávezéumautoritá-
rio, um inimigo da liberdade.
Aqueles comquemele não pre-
tende trabalhar sãoafastados e
perseguidos”, completou.

“Tratar Chávez como caudi-
lho e ditador é uma imprecisão,
porque ele foi eleito duas vezes,
com reconhecimento da oposi-
ção e daOrganização dos Esta-
dos Americanos. O Brasil não
podetemerChávez”,disseope-
tista João Pedro (AM), um dos
únicosgovernistas a subir à tri-
buna para apoiar o protocolo.

ROTA DE COLISÃO
A votação já se arrastava por
trêsanos emeio easdiscussões
colocaram o presidente Vene-
zuela em rota de colisão comos
parlamentares brasileiros. Em
2007, Chávez chegou a dizer,
emviagemaManaus,queoCon-
gressobrasileirorepetia“como
papagaio”oqueeraditoemWa-
shington. Foi uma resposta à
moçãoaprovadanoSenadoque
pedia a reabertura da RCTV,
emissora venezuelana que não
teve a renovação autorizada.

Tempos depois, Chávez dis-
se que, se o protocolo não fosse
aprovado até setembro daque-
le ano, 2007, retiraria o pedido
de adesão ao Mercosul, o que
repercutiumal atémesmo com
Lula. “Se não quiser ficar, não
fica”, desafiou o brasileiro.

O senador José Sarney
(PMDB-AP) disse, à época, que

Chávez não estava pronto para
participar do bloco e afirmou
que o presidente venezuelano
poderiacomandarumacorrida
armamentista na América do
Sul,oquerepresentaria“odese-
quilíbrio estratégico do conti-
nente”. Durante a votação de
ontem,porém,Sarney,napresi-
dênciadoSenado,nãofezconsi-

derações sobre o projeto.
Emrespostaàpressãodopre-

sidente da Venezuela, a oposi-
çãovinhaatrapalhandoasvota-
ções em todas as instâncias da
CâmaraedoSenado.Naúltima
comissão, a de Relações Exte-
riores do Senado, aproveitou a
presidência do colegiado para
colocararelatoriadoprotocolo

sob cuidados do senador Tasso
Jereissati (PSDB-CE).

“Na Venezuela, jornalistas
estão na prisão, os servidores
públicos são obrigados a filia-
rem-seaopartidooficial,hápre-
sos políticos. Estamos abrindo
precedente perigosíssimo.
Além disso, em todas as dispu-
tas políticas a Venezuela atuou

contra o Brasil”, defendeu
Tasso,norelatóriocontrário
à adesão do país ao bloco co-
mercial.

Coube ao líder do governo
no Senado, Romero Jucá
(PMDB-RR), rebater Tasso
em um relatório paralelo,
aprovadonacomissãoem29
deoutubro. “Nãoampliamos
a democracia isolando nin-
guém. Se existem proble-
mas,eeureconheçoqueexis-
tem, o remédio é integração,
abertura, intermediação in-
ternacional”, retrucou.

EXPORTAÇÕES
NúmerosinformadosporJu-
cá indicam que as exporta-
çõesbrasileirasparaaVene-
zuela passaram de US$ 608
milhões para US$ 5,15 bi-
lhões entre 2003 e 2008 –
crescimentode758%emcin-
co anos.

Hoje, o Brasil tem com a
Venezuela seu maior saldo
comercial: US$ 4,6 bilhões,
valor 2,5 vezes superior ao
obtido com os Estados Uni-
dos, deUS$ 1,8 bilhão. ●

FRASES

DEFESA–Jucá,autordo relatórioparalelo: ‘O remédioé integração’

Governotenta isolar
radicaisnaConfecom
Acordogaranteaprovaçãode
propostasdosempresáriosda
áreadecomunicaçãoqPÁG.A10

Professor da
London School of
Economics destaca
alta popularidade
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Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 16 dez. 2009, Primeiro Caderno, p. A4.




