
Para Evaldo Alves, doutor em
Comércio Exterior da Funda-
ção Getulio Vargas, o Brasil, ao
“forçar a barra” para a entrada
da Venezuela no Mercosul, es-
tá trocando uma relação pro-
veitosa e certa com o Paraguai
por uma incógnita.

Na reunião de Cúpula doMer-
cosul, realizada em Mendoza,
na Argentina, Brasil e Uruguai e
a anfitriã suspenderam o Para-
guai até as eleições presiden-
ciais devido à deposição de Fer-
nando Lugo. Em seguida, apro-
varam a entrada do país andino.
A ação unilateral paraguaia

colocaria em risco empresários
e investidores brasileiros, que,
devido ao bom custo de produ-

ção no país vizinho, aportaram
mais deUS$ 50milhões somen-
te nos últimos dois anos.
“Caso o Paraguai saia, have-

rá perda de dinheiro e tempo
despendido pelos empresários
brasileiros que já estão por lá”,
comenta Alves. “A sensação é
de que pode estar em curso a
troca de uma relação positiva
por uma incerteza”, comple-
menta o doutor. ■ G.M.

A entrada da Venezuela noMer-
cado Comum do Sul (Mercosul)
divide opiniões de especialistas
sobre os efeitos práticos da no-
va configuração do bloco. Para
a maioria, existe uma dualidade
entre teoria e prática. Ummer-
cado de 29 milhões de pessoas,
com uma indústria deficiente,
representa uma ótima oportuni-
dade para os empresários brasi-
leiros. No entanto, ações deHu-
go Chávez, presidente venezue-
lano, que sempre estão impreg-
nadas de um forte caráter ideo-
lógico, torna o futuro da parce-
ria comercial uma incógnita.
Um dos maiores defensores

da entrada da Venezuela no
bloco é Miguel Jorge, ex-minis-
tro do Desenvolvimento, In-
dústria e Comércio Exterior
(MDIC), e quem arquitetou o
início das negociações de ade-
são do país aoMercosul. Segun-
do ele, o poder de compra ve-
nezuelano, provido pela recei-
ta das vendas de petróleo, alça-
rão o país rapidamente à posi-
ção de parceiro estratégico.
“Em 2009, quando Chávez bri-
gou com Uribe (então presi-
dente da Colômbia), ele me dis-

se: Jorge, vamos substituir to-
dos os produtos colombianos
por brasileiros. Em pouco tem-
po, nossas exportações salta-
ram para US$ 4 bilhões”, con-
ta Miguel Jorge.
No entanto, “pau que bate

em Chico, bate em Francisco”,
diz o professor Leonardo Paz,
do Ibmec, ao citar o ditado po-
pular. “Hugo Chávez é um ator
político que trabalha sobre ideo-
logias, e não sobre um progra-
ma econômico. Qualquer acor-
do comercial futuro com países

distantes politicamente da Ve-
nezuela ficará descartado após
a integração plena daquele
país”, alerta o doutor.
Miguel Jorge descarta imbró-

glios políticos promovidos pelo
presidente venezuelano, mas
concorda que novos acordos co-
merciais não sairão do lugar,
principalmente com Estados
Unidos e União Europeia, o
mais encaminhado. “SemoChá-
vez já era difícil este acordo
comaUE sair. Agora é impensá-
vel”, diz o ex-ministro.
Jorge continua sua defesa ao

ingresso do país andino ao citar
o interesse de companhias na-
cionais que investiram e conse-
guiram expandir seu mercado
pormeio do parceiro comercial.
“Em 2009, participei de quatro
missões empresariais. Foram
mais de 90 empresas de alimen-
tos queme acompanharam e fo-
ram muito bem recebidas pelo
governo de lá”, diz. “Hoje, já
existem mais de 600 produtos
que vendemos para eles com ta-
rifa idêntica à do Mercosul”,
complementa.
A briga entre Hugo Chávez e

o ex-presidente colombiano Ál-
varoUribe tambémpode signifi-
car um entrave para as relações
comerciais brasileiras. Atual-

mente, a Colômbia detém o pos-
to demelhor ambiente econômi-
co da América Latina e é enten-
dido como um futuro parceiro
estratégico do Brasil. Porém,
sua adesão ao bloco pode ser di-
ficultada com o poder de veto
concedido à Venezuela. “O Bra-
sil é um grande ímã para atrair a
Colômbia ao bloco. Este país,
que deve ultrapassar neste ano
o PIB da Argentina, apresentará
um expressivo crescimento de
comércio com o Brasil e isso po-
de ser atrapalhado pelas posi-

ções de Chávez”, diz Paz. “Não
se sabe o verdadeiro problema
de saúde dele, mas se inviabili-
zaremumnovomandato, o Bra-
sil ganhará com a facilidade de
negociação com a Colômbia.”
Por fim, Miguel Jorge afirma

que é interesse do Brasil o forta-
lecimento do Mercosul e que o
ingresso venezuelano ajudará
no processo de consolidação do
bloco. “Trabalhei muito para
avançar nos acordos com Chile
e Peru. Estes devem sairmais ra-
pidamente agora”, afirma. ■
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Brasil cobiça o
poder de compra
da Venezuela

“País troca certo por incógnita”
Evaldo Alves, da FGV, teme
ruptura do bloco e perda de
relação positiva com Paraguai

Para Miguel Jorge, mercado andino pode ser estratégico
no comércio exterior, mas outros especialistas discordam
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 4 jul. 2012, Primeiro Caderno, p. 6.




