
As incertezas em torno do futu-
ro político do Mercosul causam
grandes preocupações ao diplo-
mata e consultor Rubens Barbo-
sa. Para o especialista em Amér-
cia Latina, as posições extrema-
das de Hugo Chávez fornecem
um grau excessivo de periculosi-
dade para as relações comer-
ciais do Brasil. No entanto, caso
sejam respeitadas as regras do
bloco, o novo integrante pode
se tornar um grande mercado
para os empresários brasileiros.

É positiva ou negativa
para o Brasil a adesão da
Venezuela ao Mercosul?
A questão central é a incógnita
política que representa o presi-
dente Hugo Chávez. Qual será
o comportamento dele com o
poder de veto em mãos? Nego-
ciações com a União Europeia
por um tratado comercial sai-
rão? Com certeza com os Esta-
dos Unidos nada avançará nes-
te tema. Para o Brasil, isso re-
presenta uma grande incerte-
za. Do lado econômico e das re-
lações exteriores, há a expan-
são do Mercosul, algo que consi-
dero como positivo.

Mas quais problemas
podem acontecer? Existem
assuntos que já são
considerados empecilhos?
Os problemas começarão na ne-
gociação da Tarifa Externa Co-
mum (TEC), que rege os impos-
tos de importação do Mercosul.
Será tudo na base da negocia-
ção e isso não será fácil. Se o
país se posicionar contra, será
uma dura perda do bloco, muito
complicado de ser trabalhado.
Mas, se aceitar as tarifas do Mer-
cosul, o Brasil pode ganhar mui-
to com este novo parceiro.

A Venezuela pode representar
um entrave ao
desenvolvimento das relações
comerciais brasileiras?
O bloco hoje já representa um
obstáculo para a política comer-
cial brasileira. O ingresso da Ve-
nezuela traz ainda mais incerte-

zas, pois o próprio processo de
adesão configura um desrespei-
to aos protocolos que o Brasil as-
sinou. Todos os países precisam
ratificar o protocolo de adesão e
isso não aconteceu. É um caso
especial, mas que cria um prece-
dente desfavorável ao bloco.

E quanto à adesão de outros
países no Mercosul, como
Colômbia e Peru, considerados
mais distantes politicamente?
Na realidade, Colômbia e Peru
não querem mais entrar no
Mercosul. Se Chávez tiver po-
der de veto, isso não avançará.
Mas a entrada da Venezuela
abre caminho para que Equa-
dor e Bolívia entrem. Mas tal-
vez hajam restrições de quem
já faz parte do Mercosul. Este é
um momento delicado para o
bloco com a paralisia das eco-
nomias da região. Novos mem-
bros dificultam ações com o in-
tuito de acelerar a atividade
econômica do país.

No Brasil, o sr. sente que os
empresários estão satisfeitos

com a possibilidade de
trabalhar com o novo parceiro?
O empresariado é muito favorá-
vel à participação da Venezuela.
As construtoras encabeçam a lis-
ta de companhias com milhões
de dólares em ativos naquele
país. O medo delas é apenas polí-
tico. Economicamente, quase to-
dos os empresários que traba-
lham com investimentos em ou-
tros países são favoráveis. Fiz
um depoimento no Congresso
Nacional há alguns anos sobre
como a Venezuela pode se tor-
nar um parceiro estratégico. As
reservas de petróleo são imensas
e fornecem um grande poder de
compra. Isso é o principal fator
que os colocam nesta posição.

Mas as reservas de petróleo
não fornecem um poder
demasiado para o país?
Sim. O Fernando Lugo era ami-
go de Hugo Chávez, e com a de-
posição de Lugo, o presidente
venezuelano anunciou que cor-
taria o abastecimento de petró-
leo para o Paraguai. Isso é im-
pensável em um bloco comer-

cial. Como isso ficará com a Ve-
nezuela no bloco? Não podem
haver retaliações deste tipo. É
este tipo de imprevisibilidade
que representa um poder maior
nas mãos de Hugo Chávez. Se
depender do governo atual, a
Venezuela pode ser muito nega-
tiva para o Mercosul.

Como o senhor vê a situação
atual do Mercosul?
Muitos reclamam que não
é mais um bloco econômico.
O bloco é um acordo comercial,
e isso tem sido esquecido pelos
presidentes. Como foi concebi-
do originalmente, o bloco está
paralisado e em algumas áreas
retrocede. Um exemplo deste
retrocesso são as barreiras co-
merciais impostas por alguns
países e que não são resolvidas.
Hoje, o Mercosul se tornou um
bloco predominantemente so-
cial e político, onde todas as de-
cisões econômicas são tomadas
sob aspectos políticos. O último
episódio foi o aumento da TEC
para 200 produtos sem qual-
quer respaldo técnico. ■ G.M.

Murillo Constantino

“O bloco já é um obstáculo. A presença
de Chávez traz ainda mais incertezas”

Cidades-sede da Copa receberãoR$ 1 bilhão

“

Divulgação

Para ex-embaixador,
ações ideológicas do
presidentevenezuelano
significamatraso
para oMercosul

A questão central
é a incógnita política
que representa o
presidente Hugo
Chávez. Qual será
o comportamento
dele com o poder
de veto em mãos?

Há poucos dias,
o presidente
venezuelano anunciou
que cortaria o
abastecimento de
petróleo para o
Paraguai devido
à deposição de
Fernando Lugo.
Isso é impensável em
um bloco comercial

As 12 cidades que terão jogos da Copa de 2014 vão receber,
do governo federal, investimentos de R$ 1,17 bilhão para a
instalação de centros de comando e controle. Os centros serão
iguais ao que já existe no Rio de Janeiro, de onde é possível
observar a cidade a partir de uma grande sala dotada de dezenas
de monitores de alta definição, que recebem as imagens de centenas
de câmeras espalhadas pelas ruas de diversos bairros. ABr

RubensBarbosatemeações ideológicasdeHugoChávez: “Sedependerdogovernoatual, aadesãovenezuelanapodesermuitonegativa”

ENTREVISTA RUBENS BARBOSA Diplomata e presidente do Conselho Superior de Comércio Exterior da Fiesp
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 4 jul. 2012, Primeiro Caderno, p. 7.




