
Mercosul, 
com Venezuela, 
gera dúvidas. 

Especialistas acreditam que as negociações do Mercosul com outros blocos 

econômicos podem ser ameaçadas pela forma Hugo Chávez de governar 

Sílvia Pimentel 

uma incógnita o futu-
ro do M e r c a d o Co-
mum do Sul (Merco-
sul) depois da entra-

da da Venezuela, aceita como 
sócia ao custo da suspensão 
do Paraguai no final de julho. 
Criado há mais de 20 anos, o 
bloco econômico formado pe-
lo Brasil, Argentina, Paraguai 
e Uruguai, representado por 
quatro estrelas, ainda não bri-
lhou do ponto de vista econô-
mico, como se imaginava no 
início. Está mu i to longe da 
União Europeia, a sua grande 
inspiradora. Até que ponto a 
nova constelação vai incre-
mentar as transações comer-
ciais e fortalecer o bloco? O in-
gresso da Venezuela será po-
sitivo para o Brasil? 

Há quem diga que o Merco-
sul começou com metas muito 
ambiciosas e prazos curtos 
para a sua implementação. 
Entretanto, a formação do blo-
co tem contribuído para o au-
mento do comércio entre os 
seus participantes. Mas ape-
nas isso. No caso do Brasil, as 
exportações para países do 
M e r c o s u l p a s s a r a m d e 
US$ 2,3 bilhões, em 1991, pa-
ra US$ 27,85 bilhões, no ano 
passado, o que significou um 
aumento de 1.106%. 

No mesmo período, as ex-
portações brasileiras em geral 

registraram uma expansão de 
709,73%. 

A incorporação da Venezue-
la, ensaiada há mais de sete 
anos, de acordo com especia-
listas em relações internacio-
nais, pode i n c r e m e n t a r as 
vendas externas brasileiras, 
mas também minar qualquer 
poss ib i l idade de comérc io 
com outros blocos econômi-
cos. No ano passado, o Brasil 
vendeu US$ 1,37 bilhão para 
os venezuelanos. Na compa-
ração com 2010, houve um re-
cuo de mais de 60% nas expor-

tações para o país. Acredita-
se que com a Venezuela no 
Mercosul o Brasil possa ser um 
grande fornecedor de merca-
dor ias . "A Venezue la é um 
mercado importante na Amé-
rica do Sul. E, com exceção do 
petróleo, produz pouco para 
atender à sua própria deman-
da interna. Se o país adotar o 
chamado patrimônio histórico 
comuni tár io, haverá muitas 
oportunidades para expandir 
nossas exportações para lá", 
analisa o embaixador Luiz Au-
gusto de Castro Neves, presi-

dente do conselho curador do 
Centro Brasileiro de Relações 
Internacionais (Cebri). Mas 
ele ressalta, contudo, que o 
Mercosul, e particularmente a 
Argentina, atravessa uma fa-
se protecionista, com o intuito 
de evi tar "um rombo" maior 
em suas contas externas, o 
que tem prejudicado o comér-
cio intra-zona. "Os principais 
membros do bloco parecem 
atravessar uma fase de nacio-
nalismo econômico e comer-
cial, que tem se mostrado ine-
ficaz em um mundo economi-
camente globalizado, onde os 
processos produtivos são ca-
da vez mais internacionaliza-
dos e integrados", alerta. 

Na opinião do professor da 
ESPM Mario Gaspar Sachi, os 
impactos econômicos do in-
gresso da Venezuela no Mer-
cosul serão observados no 
médio prazo e uma das razões 
para a demora é a necessida-
de de o País promover mudan-
ças estruturais na área adua-
neira. E o Brasil precisa encon-
t ra r caminhos para colocar 
seus produtos naquele merca-
do. " T r a d i c i o n a l m e n t e , os 
pr inc ipa is fornecedores da 
Venezuela são os Estados Uni-
dos, a Colômbia e a China. 
Dessa forma, o Brasil precisa 
ter uma política agressiva pa-
ra vender aos venezuelanos", 
analisa. 

Para a coordenadora do cur-
so de Relações Internacionais 
das Faculdades Rio Branco, 
Denilde Holzhacker, a incor-
poração da Venezuela vai au-
mentar o peso econômico do 
bloco e, principalmente, favo-
recer o Brasil, que poderá ven-
der seus produtos para aquele 
país. Mas há ressa lvas. "O 
maior problema é a instabili-
dade política da Venezuela e o 
tipo de medida adotada pelo 
presidente Hugo Chávez, de 
cunho estatizante, que gera 
desconfiança sobre o futuro 
do bloco. E tudo indica que ele 
vai se manter no poder. Além 
disso, uma possível negocia-
ção do Mercosul com outros 
blocos econômicos também 
pode estar ameaçada pela sua 
forma de governar", analisa. 
De acordocom a professora, já 
existem atualmente dificulda-
des para se chegar a um con-
senso entre os sócios do bloco 
e a entrada da Venezuela pode 
aumentar ainda mais as diver-
gências. Na opinião dela, com 
a Venezuela no bloco, a Argen-
tina fortalece sua posição in-
clusive em futuras quedas de 
braço com o Brasil. "Vale lem-
brar que a Venezuela foi im-
portante para garantir petró-
leo à Argentina", ressalta. 

A mesma opinião tem o pro-
fessor Moisés Marques, coor-
denador do curso de Relações 

Internacionais da Faculdade 
Santa Marcelina. "A Venezue-
la já sinalizou ser resistente ao 
uso da Tarifa Externa Comum 
(TEC). Ou seja, teremos duas 
Argentinas no Mercosul", afir-
ma. De qualquer forma, é ine-
gável que a nova configuração 
fortalece o bloco. "O Mercosul 
se torna uma potência ener-
gética, com o pré-sal do Brasil, 
o petróleo e gás da Venezuela 
e Argentina", diz o professor, 
que prevê, de outro lado, pro-
blemas institucionais no novo 
desenho do bloco. "A Vene-
zuela só não entrou antes por 
conta da resistência do Para-
guai" , lembra. No fu tu ro , a 
brecha encontrada para a en-
trada do país no bloco, via sus-
pensão do Paraguai, pode ser 
contestada. 

Na semana passada, o Se-
nado do Paraguai rejei tou o 
pedido de entrada da Vene-
zuela, enviado pelo presiden-
te paraguaio Frederico Franco 
no mesmo dia em que os pre-
sidentes da Argentina, Brasile 
Uruguai , à revel ia do Para-
guai, oficializaram a incorpo-
ração da Venezuela. O Para-
guai alega que o Tratado de 
Assunção, que fundou o bloco 
em 1991, estabelece que a en-
trada de outro país deve ser 
ratificada pelas quatro nações 
fundadoras. Um prenúncio de 
crise interna do bloco. 
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Text Box
Fonte: Diário do Comércio, São Paulo, 1, 2 e 3 set. 2012, Primeiro Caderno, p. 19.  




