
UMA MOEDA 
NO LIMBO 
A "desdolarização" do comércio entre os 
membros da Alba ainda é insuficiente para 
criar uma moeda comum 
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como o que distingue um 
dialeto de uma língua é que esta tem 
um exército por trás, o que separa uma 
moeda de verdade de uma de mentira 
é que a primeira tem uma atividade 
econômica sólida que a sustenta. 

A metáfora ilustra bem o desafio 
abraçado em outubro de 2009 pela 
Aliança Bolivariana para as Américas 
(Alba), criada em 2004 pelos presiden
tes Hugo Chávez e Fidel Castro e forma
da por nove países - além de Venezuela 
e Cuba, Bolívia, Nicarágua, Equador, 
Honduras, Dominica, Antígua e Barbu
da e São Vicente e Granadinas. 

Em outubro, os presidentes dos paí
ses do bloco deram seu aval para o nas-

cimento do Sistema Único de Compen
sação Regional (Sucre), fazendo u m a 
aposta arriscada no longo prazo. Não 
porque seja um sistema inviável - Ar
gentina e Brasil já o adotaram -, mas 
pela ideia de Chávez de que o Sucre se 
configurará no marco de "uma nova 
moeda revolucionária que vem romper 
os paradigmas da economia mundial e 
criar um sistema de intercâmbio autô
nomo, soberano". 

A realidade, entretanto, aponta pa
ra o fracasso desse propósito. O motivo 
é simples: ainda que esse sistema de 
compensação nãaseja novo , o escasso 
comércio entre os países da Alba tira a 
possibilidade de o Sucre decolar. Grace 

Jaramillo, professora da Flacso-Equador 
(Faculdade Latino-Americana de Ciên
cias Sociais), exemplifica que o inter
câmbio comercial entre os membros 
do grupo representa menos de 3% para 
as exportações equatorianas totais -
cujos maiores destinos continuam sen
do EUA e Europa. 

"Não vejo como um projeto dessa 
natureza possa ter viabilidade econô
mica", diz Roberto Laserna, pesquisador 
boliviano vinculado ao Ceres (Centro 
de Estudos da Realidade Econômica e 
Social), com sede em Cochabamba. Ele 
diz que "os países que integram o bloco 
estão muito distantes entre si, geográ
fica e economicamente, e o intercâmbio 
comercial que podem fazer é básico e 
com custo de transação muito alto para 
setores que carecem de subsídios". 

PETROAFINIDADES 
Por enquanto, o certo é que o intercâm
bio comercial entre as nações integran
tes da Alba é dominado pelo petróleo. 
De fato, a Venezuela fornece combus-



tíveis subsidiados em 50% a muitos 
países do bloco, para que possam usar 
seu dinheiro para financiar estratégias 
sociais. Como aconteceu na Al iança 
para o Progresso, promovida pelos EUA, 
tratam-se de programas solidários por 
meio dos quais se oferece ajuda a gover
nos, mas não fluxo comercial concreto. 

Para dar outro exemplo, o Equador 
envia petróleo às refinarias da Vene
zuela, negociando um preço melhor que 
em outros mercados. Por sua vez, recebe 
derivados com preços convenientes pa
ra seu caixa fiscal. Além disso, o envio 
de petróleo à Venezuela se justifica pelo 
fato de as refinarias equatorianas não 
terem capacidade suficiente para pro
cessar o combustível demandado. 

PETRÓLEO: O GRANDE ELO QUE IMPULSIONA O INTERCÂMBIO ENTRE OS PAÍSES DA ALBA 

FALTA ORDEM 
Esse cenário se torna ainda mais difuso 
quando se leva em conta a ausência de 
instituições e burocratas que se encar
reguem do dia a dia do Sucre e de outros 

50% 
é a quanto pode 

chegar o subsídio 
oferecido por Chávez 

planos do bloco. A Alba ainda não conta 
com sede, infraestrutura básica ou or
ganismos de financiamento. As únicas 
exceções remetem, novamente, ao pe
tróleo: a aliança Petrocaribe e, even
tualmente, ao projeto do Petrosul, que 
criaria uma petrolífera continental. 

Alguns analistas apontam exata
mente a convergência política e as ne
cessidades energéticas como fatores 
que podem garantir a longevidade da 
Alba. "Antígua e Barbuda, Dominica, 
Granadinas e outros não estão envol
vidos por razões ideológicas. Estão por 
conveniência econômica", diz Juan 
Toklatián, professor da Universidade 
Torcuato di Telia, em Buenos Aires. 

Quanto às afinidades políticas, com 

a reeleição de Evo Morales, na Bolívia, o 
presidente Hugo Chávez tem ao menos 
um aliado leal a seu sonho bolivariano. 
Segundo Walter Spurrier, diretor da 
revista Análisis Semanal, do Equador, a 
Alba é, principalmente, "uma caixa de 
ressonância da Venezuela". „ 

Nem todos compartilham a visão 
de Spurrier. Para Marco Romero, pro
fessor da Universidad A n d i n a Simón 
Bolívar, "é preciso distinguir entre a 
retórica e a prática, porque a primeira 
é muito ambiciosa, mas a crise eco
nômica em alguns dos países da Alba 
gerou limitações importantes". Por is
so, segundo ele, "é preciso ver como 
conseguirão avançar, já que os Estados 
Unidos têm um interesse evidente em 

desarticular esse grupo". 
Spurrier acha que a vigência da 

Aliança dependerá, fundamentalmen
te, de que os mecanismos que permi
tem a união ideológica sigam vigentes 
e de que o petróleo venezuelano con
tinue garantindo a consolidação da 
cooperação no longo prazo. 

Entretanto, se tudo isso for sufi
ciente para manter a Alba vigente, não 
bastará para que uma moeda virtual 
do bloco se converta em uma moeda 
real. Assim, somente se os membros da 
Alba conseguirem grandes economias, 
explorando seus recursos naturais com 
maior produtividade e valor agregado, 
é que o Sucre terá uma oportunidade 
concreta de entrar no mundo real. • 
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