
O presidente venezuelano, Hugo
Chávez, e seu rival nas eleições,
Henrique Capriles Radonski, in-
tensificavam ontem suas presen-
ças no interior do país a dois dias
do fim do campanha, ambos igual-
mente convencidos da vitória.

Chávez iniciou um ritmo fre-
nético de atos de campanha na
segunda-feira (1º), quando em-
barcou em sua cidade natal, Sa-
baneta, para uma viagem de
três dias por seis estados antes
de chegar a Caracas na quinta-
feira para um grande comício fi-
nal. O presidente visitará os es-
tados de Yaracuy e Lara, noroes-
te do país. Em Yaracuy, Chávez

deve discursar para simpatizan-
tes, enquanto em Lara vai lide-
rar uma caravana, seguida por
um comício.

Capriles cruzará mais uma
vez o país: no mesmo dia visita-
rá o estado andino de Mérida
(oeste) e o estado oriental de An-
zoátegui (nordeste), seguindo o
ritmo que mantém desde o iní-
cio da campanha, em julho.

Nos últimos dias, os dois can-
didatos manifestaram certeza
da vitória, enquanto aumenta-
vam as críticas contra o adversá-
rio. Capriles afirmou na segun-
da-feira que pode ganhar “por
mais de um milhão de votos” e
que não acredita que o resulta-
do eleitoral será apertado. “Em
7 de outubro, o povo vai falar e
o que o povo afirmar é sagrado.

As únicas pesquisas que não mu-
daram foram as pagas pelo go-
verno”, disse, mencionando a
redução da diferença entre os
dois candidatos indicada nas úl-
timas pesquisas.

Já Chávez adverte constante-
mente que a oposição “burgue-
sa” tem “planos desestabilizado-
res” para “não reconhecer o
triunfo do povo”. ■

No próximo domingo, cerca de
19 milhões de eleitores venezue-
lanos vão às urnas decidir quem
assumirá a presidência do seu
país, permanecendo no poder
até 2019. O pleito conta com
seis candidatos, mas apenas
dois deles despontam na prefe-
rência do eleitorado: o atual pre-
sidente Hugo Chávez, que bus-
ca seu terceiro mandato, e Hen-
rique Capriles Randonski, que
vem diminuindo a desvanta-
gem nas pesquisas de intenção
de voto.

Apesar de considerar impro-
vável a derrota do presidente
Hugo Chávez nas próximas elei-
ções de domingo, o Itamaraty
trabalha para acelerar o proces-
so de integração da Venezuela
ao Mercosul e evitar possíveis
paralisias no processo, que po-
dem ocorrer a partir de 2013,
quando o Brasil deixa de ocupar
a presidência rotativa do bloco.
Na avaliação de diplomatas, a
vitória do oposicionista Henri-
que Capriles poderia alterar a
disposição política da Venezue-
la de dar continuidade ao pro-
cesso de integração com o bloco
econômico do Cone-Sul.

Formalizado em julho deste
ano, a entrada do país no Merco-
sul, por enquanto, não passa de
um gesto político. Há questões
técnicas, e de negociações com-
plexas, que precisam ser solucio-
nadas para viabilizar a integra-
ção plena. Os maiores desafios
estão relacionados à adequação
ao padrão aduaneiro do bloco e
à lista de produtos considerados
sensíveis para a Venezuela.

A questão mais difícil a ser re-
solvida está no processo de con-
vergência das alíquotas de im-
portação adotadas pela Vene-
zuela com as praticadas pelo
Mercosul que adotou uma Tarifa

Externa Comum (a TEC). Segun-
do o Itamaraty, a Venezuela
tem uma média tarifária consi-
derada baixa, em alguns casos
até menores que a TEC, o que
tornariam mais competitivos
determinados itens da pauta de
exportações do Brasil, Argenti-
na e Uruguai. Por isso, há uma
série de negociações a serem
empreendidas pelos venezuela-
nos com seus próprios parceiros
comerciais, que podem enxer-
gar riscos de desvios de comér-
cio para os países
do Mercosul. Cer-
ca de 15% do PIB
venezuelano é de
importação —
um índice alto
quando compara-
do com o Brasil
que é de 6%.

Diante das polê-
micas, o Brasil propôs um crono-
grama para a convergência das alí-
quotas de importação venezuela-
nas à TEC, que está em estudo pe-
lo Grupo de Trabalho “ad hoc”,
responsável pelos estudos de inte-
gração da Venezuela ao bloco. No
programa em andamento, produ-
tos com diferenças de tarifa de
até 3%, para mais ou para menos,
seriam absorvidos dentro das re-
gras de trocas comerciais do Mer-
cosul, com exceção de itens consi-
derados sensíveis para os vene-
zuelanos.

Caso aprovada pelo Grupo de
Trabalho, a proposta deverá ser
encaminhada para o Conselho
Mercado Comum. A perspecti-
va do Itamaraty é conseguir
aprovar a proposta até o final
do ano para deixar pronto um
cronograma amarrado e à prova
de possíveis inércias. No final
deste ano, com a saída do Brasil
da presidência rotativa do Mer-
cosul há risco de que o processo
de integração possa não andar
na velocidade que o Brasil espe-
ra. Fontes do Itamaraty afirmam

que há receios por conta de uma
série de mudanças recentes feitas
no corpo diplomático da Venezue-
la, além das pressões de parceiros
comerciais importantes como Mé-
xico e China que podem dificultar
o andamento. O Itamaraty confia
mesmo na disposição política de-
monstrada pelo presidente Hugo
Chávez no processo de integração.

Diplomatas do Ministério de
Relações Exteriores (MRE) des-
cartam que neste momento, a
Venezuela repita os atrasos no

processo de inte-
gração. No Proto-
colo de Adesão da
Venezuela ao Mer-
cosul, de 2006,
havia um prazo
de quatro anos pa-
ra a plena entrada
no bloco, mas, du-
rante o período,

houve pouca evolução das nego-
ciações.

Normativa
O Itamaraty confia que pelo me-
nos até o final deste ano a ade-
são da Normativa Comum do
Mercosul (NCM) pela Venezuela
seja concluída, encerrando uma
das etapas da integração. Os
membros do bloco definiram
metodologia de trabalho com o
objetivo de acelerar a adoção da
NCM pela Venezuela que traba-
lha com nomenclaturas diferen-
tes no comércio exterior.

O Brasil tem pressa. Seu
maior interesse é exportar para
a Venezuela produtos manufatu-
rados e importar basicamente
petróleo e gás. Além disso, com
a Venezuela o Mercosul passa a
ser o quarto produtor mundial
de petróleo bruto, atrás da Ará-
bia Saudita, Rússia e Estados
Unidos. A entrada da Venezuela
é importante para própria ex-
pansão do bloco que procura in-
tegrar ainda Equador, Bolívia,
Suriname e Guiana. ■

Ruy Barata Neto, de Brasília
rneto@brasileconomico.com.br

Editado por: Patrycia Monteiro pmonteiro@brasileconomico.com.br

DESTAQUE ELEIÇÕES NA VENEZUELA

Planalto acompanhaurnasda
VenezueladeolhonoMercosul

Na reta final, candidatos centram fogo no interior
Tanto Chávez quanto Capriles
apostam na consagração
de votos no pleito de domingo

Parceiros
comerciais como
a China podem

atrapalhar avanço
da Venezuela
no Mercosul

Para Itamaraty, Henrique Capriles não terá a mesma disposição de Chávez para integrar bloco econômico
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Exportações do Brasil para a Venezuela 
superam importações, em US$ bilhões

Fonte: Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio Exterior (MDIC)
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Fernando Zilveti, professor de
Relações Internacionais da Fun-
dação Getúlio Vargas em São
Paulo, avalia que mesmo com
seu opositor crescendo nas ur-
nas e ainda que haja uma gran-
de insatisfação da sociedade
com o governo chavista, pela
ausência de trabalho, de indús-
trias e de desenvolvimento, é
pouco provável que Hugo Chá-
vez não engrene seu terceiro
mandato.

“Teoricamente, a eleição é de-
mocrática. Mas Chávez impede
qualquer manifestação. Ele per-
segue opositores, não dá liberda-
de. Ao vencer mais um pleito,
nada muda em um país em que
falta tudo”, analisa Zilveti. Para
ele, Chávez, com seu governo
totalitário, acabou com a livre
iniciativa na Venezuela.

“É um governo onde sua fa-
mília e amigos dominam o país.
O judiciário o obedece porque é
ele que nomeia todos. Não exis-
tem regras e nem instituições
confiáveis. Quem não é amigo
de Chávez, caso
dos Estados Uni-
dos, se submete à
lei dele”.

Com a vitória
de Chávez, serão
mais sete anos
de “destruição
institucional”,
na opinião de Zil-
veti. Segundo ele, a dependên-
cia venezuelana pelo petróleo
é também um grande risco por-
que a economia se baseia em
um único recurso. “Se o preço
do petróleo cair, o país fica
sem ter o que comer. Não há fá-
bricas de pneus, nem de auto-
móveis. A indústria de laticí-
nios local fechou. Há uma bai-
xíssima estrutura fabril. Falta
água, gás, energia e o presiden-
te ainda vai para a TV pedir pa-
ra a população tomar banho
em três minutos”, diz.

O coordenador da graduação
e da pós-graduação em Rela-
ções Internacionais do Ibmec-
RJ, José Luiz Niemeyer, concor-
da. “O Estado venezuelano é
ineficiente. O desenvolvimento
econômico fica a reboque do go-
verno. Há inflação, gastos públi-
cos altos e desmandos no que ca-
da província faz. Chávez utiliza
os petrodólares para se manter.
A Venezuela é um país com desi-
gualdades enormes e péssima

distribuição de renda”, reflete.
De acordo com o professor,

em um possível cenário, mes-
mo que remoto, de perda das
eleições — Chávez tem hoje
10% de diferença para Capriles
— o quadro permaneceria desa-
nimador no país, apesar de ha-
ver uma juventude disposta a
trabalhar pela reconstrução ins-
titucional, com engajamento po-
lítico, sem luta armada. “O no-
vo presidente teria pela frente
um grande trabalho de recons-
trução do sistema jurídico, das
instituições democráticas. Mu-
dar a constituição bolivariana,
renovar a cultura do país. Seria
algo desafiador para um possí-
vel vencedor”, analisa Zilveti,
lembrando que, no Brasil, quan-
do o ex-presidente Fernando
Collor de Mello caiu, o medo era
de uma instabilidade institucio-
nal, o que não aconteceu.

“Os venezuelanos pró-Chá-
vez têm uma posição muito for-
te. Ele está no governo há muito
tempo e quem o apóia faz de ma-

neira incontes-
te”, acrescenta
Niemeyer, men-
cionando que pa-
ra o Brasil é im-
portante que Chá-
vez vença. “As-
sim, o Brasil pode-
rá manter sua
agenda econômi-

ca multilateral e mais aberta. Co-
mo o governo Dilma é uma con-
tinuação do governo Lula, que
eu considero de centro-esquer-
da, é melhor que tudo continue
como está. Se a oposição a Chá-
vez vencer na Venezuela, pode
começar a haver um governo
que se oponha a posição de des-
taque do Brasil na América Lati-
na e às políticas externas do nos-
so país”, explica, acrescentan-
do que a entrada da Venezuela
no Mercosul é mais um indica-
dor de que é melhor que as coi-
sas continuem como estão.

“Primeiro a Venezuela parti-
cipa da zona de livre comércio,
então, pode haver incremento
no comércio intrabloco. A ten-
dência é que a balança comer-
cial permaneça superavitária pa-
ra o Brasil.

Entretanto, Niemeyer ressal-
ta que as mudanças na relação
econômica com os países de fo-
ra do bloco devem demorar a
acontecer. ■

Para José Luiz Niemeyer,
do Ibmec, o Estado

venezuelano é ineficiente. A
inflação do país se mantém alta
assim como os gastos públicos,
Há desmandos nas províncias

Para especialistas,
economia venezuelana

precisa se diversificar, mas país
dispõe de baixíssima estrutura
industrial e apresenta problema
de infreaestrutura básica

Tenente-coronel reformado
do Exército, Hugo Chávez,
atual presidente da Vene-
zuela, é mestre em ciên-
cias políticas. Conhecido
pelo chamado nacionalis-
mo militar, foi um dos prin-
cipais líderes do golpe mili-
tar de 1992 contra o então
presidente venezuelano
C a r l o s A n d r é s P e r e z
(1974-79 e 1989-93). De-
pois do golpe, ficou dois
anos preso. Chávez defen-
de a doutrina bolivariana,
promovendo o que chama
de “socialismo do século
XXI”. Ele é ainda crítico do
neoliberalismo, da globali-
zação e das relações exterio-
res dos Estados Unidos.

Em 1997, fundou o Movi-
mento V República (MRV), e
em 6 de dezembro de 1998,
foi eleito presidente da Vene-
zuela com 56% dos votos,
inicialmente para um man-
dato de cinco anos. Logo de-
pois que assumiu o poder,

entretanto, conseguiu aprovar
alterações na Constituição do
país. Com as modificações, o
presidente garantiu o direito à
reeleição nas votações de 2000
e 2006. Desde 2011, Chávez luta
contra um câncer na região pél-

vica. Chegou a se tratar em
Cuba, submetendo-se a três
cirurgias, quimioterapia e ra-
dioterapia. Há um mês, afir-
mou que está recuperado e
pronto para governar o seu
país até 2019. ■

Fernando Zilveti, da FGV,
afirma que Chávez exerce

governo totalitário que inibe
manifestações e caça
opositores, privilegiando
parentes e amigos

●

Candidato à presidência da
Venezuela pelo recém-cria-
do partido Primeira Justiça,
Henrique Capriles Ra-
donski tem 40 anos e ini-
ciou sua carreira política co-
mo deputado pelo estado de
Zulia, em 1998, sendo o
mais jovem presidente da
Câmara dos Deputados e vi-
ce-presidente do Parlamen-
to venezuelano. Com a dis-
solução do Congresso Nacio-
nal pela Assembleia Consti-
tuinte de 1999, teve que dei-
xar o Legislativo.

Foi prefeito da cidade de
Baruta por dois mandatos,
de 2000 a 2008, ano em que
foi eleito governador do esta-
do de Miranda, cargo que
deixou este ano para se dedi-
car à campanha presiden-
cial. Segundo o professor de
Relações Internacionais da
Universidade Federal do Rio
de Janeiro, Leonardo Valen-
te, o opositor de Chávez é li-
beral e tem mais influência

nos Estados Unidos. “Ele não é
muito integracionista. Não de-
fende arduamente, por exem-
plo, o país no Mercosul e na Una-
sul, mas preza muito pelas rela-
ções comerciais com os america-

nos”, explica. O fortaleci-
mento de Capriles nas pes-
quisas de intenção de votos
pode ser explicado pelo for-
te apoio da elite venezuela-
na à sua campanha. ■

●

Jorge Silva/Reuters

Chávez está
há 14 anos
no poder

●

Capriles é o
favorito da
classe média

PERFIL O SOCIALISTA

Eduardo Mayorca/AFP

PERFIL O LIBERAL

País vizinho
vive crise
institucional

➤ ➤

Atualpresidentemudou leisparase reeleger indefinidamente

➤
LEIA MAIS

Aos40anos, já foiprefeitodeZuliaegovernadordeMiranda

Dependência
econômica do
petróleo torna

país vulnerável
às oscilações
do mercado

Segundo especialistas, governo Chávez acabou
com atmosfera democrática e livre iniciativa
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 3 out. 2012, Primeiro Caderno, p. 4-5.




