
Seja Passos Coelho ou José Só-
crates o vitorioso das eleições
para primeiro-ministro em
Portugal neste domingo, o fato
é que o resultado do pleito pou-
co deve interferir nas relações
entre Brasil e Portugal. A expec-
tativa, porém, deve ficar por
conta de uma mudança no dire-
cionamento dos investimentos
para o país. Com um candidato
de centro-direita, o mercado
internacional pode esperar pri-
vatizações como forma de deso-
neração do estado.

“Isso abre possibilidades pa-
ra as empresas brasileiras que
queriam se multinacionalizar a
preços baratos”, diz Marcus Vi-
nícius Freitas, mestre em Rela-
ções Internacionais pela Johns
Hopkins University School of
Advanced International Studies
e professor da Fundação Arman-
do Álvares Penteado (Faap). “É
um momento de grandes pe-
chinchas no mercado euro-
peu”, afirma.

No entanto, ele pontua que

do ponto de vista do comércio
exterior, o cenário deve mu-
dar pouco. “Não vejo Portugal
saindo da Zona do Euro nem
nada do gênero”.

Isso ocorre porque, uma vez
pertencente à União Europeia,
há pouca margem para ações
independentes de Portugal tan-
to do ponto de vista comercial
como no aspecto político. Ao
mesmo tempo, o avanço de Pas-
sos Coelho nas pesquisas indi-
ca objetivamente a intenção de
reversão do atual cenário eco-
nômico do país. No cenário ex-
terno, há percepção de que a
imagem de internacional de
Portugal poderá ficar pior se os
eleitores escolherem um pri-
meiro-ministro que nunca foi
sequer secretário de Estado.

O momento de crise econômi-
ca no país deve trazer de volta
os mais de 130 mil brasileiros
que vivem em Portugal. Mais
do que isso, pode estimular os
portugueses a buscar melhores
condições de trabalho no Brasil.
“Vai se intensificar a mudança
no fluxo migratório para a Euro-
pa”, diz Freitas.

O professor, que é ex-mora-
dor da capital portuguesa e este-
ve em visita recente no país,
afirma que as condições sociais
não são favoráveis. “Pela pri-
meira vez vi mendigos nas ruas.
Isso não existia em Lisboa”.

Mais do que isso, o especia-
lista prevê redução no custo
das viagens para a região co-
mo forma de estimular o turis-
mo. “Vamos assistir a uma in-
tensificação das viagens para
Portugal a turismo.”

Comércio exterior
O Brasil encerrou 2010 totali-
zando US$ 2,088 bilhões em
corrente comercial com o país
ibérico, O resultado é 22,03%
superior ao de 2009. O saldo
das operações foi US$ 927,5
milhões, 10,12% superior ao
do ano anterior.

A balança se forma entre a in-
dústria de base e a alimentícia,
de ambos os lados. Enquanto os
brasileiros têm por principal
produto exportado os óleos bru-
tos de petróleo, Portugal expor-
ta majoritariamente azeite de
oliva virgem. O produto divide

o primeiro lugar entre as impor-
tações brasileiras com os sulfe-
tos de minério de cobre.

Neste contexto, ainda que
não houvesse expectativa de fe-
chamento de novos acordos en-
tre os dois países durante a re-
cente visita da presidente Dil-
ma Rousseff a Portugal, o encon-
tro com o presidente Cavaco Sil-
va demonstrou o interesse brasi-
leiro na aproximação da relação
bilateral, visto que foi uma das
primeiras viagens de Dilma ao
exterior. A viagem, contudo,
foi interrompida pelo falecimen-
to do ex-vice-presidente José
Alencar, que obrigou a presiden-
te a retornar ao Brasil.

Dentro do Itamaraty, a ideia
preponderante é a de que a pre-
sidente não se deixará influen-
ciar por um possível novo dire-
cionamento político do candi-
dato que subir ao poder no go-
verno português, ainda que “o
PT fique desgostoso”. No en-
tanto, se a presidência nacio-
nal estivesse sob a égide do ex-
presidente Lula, há quem diga
que o posicionamento poderia
ser outro. ■

Empresas brasileiras poderão ser
favorecidas pelo resultado eleitoral
Movimento pode vir de percepção do mercado sobre possível aumento das privatizações para desonerar o estado
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Dilma Rousseff, com
Cavaco Silva, em viagem

de cortesia a Portugal

Tendência é que
custos de viagens
para Portugal caiam
para incentivar o
turismo na região
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 3, 4 e 5 junho 2011, Primeiro Caderno, p. 8.
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