
A morte do presidente venezue-
lano Hugo Chávez traz para o
Brasil e seus parceiros comer-
ciais regionais a tendência de re-
ver, a médio prazo, a participa-
ção da Venezuela nos acordos
comerciais dos países do Cone
Sul. Isso porque, de acordo com
o embaixador Rubens Ricupe-
ro, diretor da Faculdade de Eco-
nomia da Faap, dificilmente o
país continuará a agir contraria-
mente à sua natureza — que é a
de se aproximar dos países do
norte — sem a presença do líder
que pessoalmente foi responsá-
vel pela iniciativa de integração
do bloco do sul.

“Eu nunca me opus à entrada
da Venezuela no Mercosul por
razões ideológicas, mas sempre
duvidei que isso fosse uma op-
ção de longo prazo. O que deve
preocupar o Brasil dentro de al-
guns anos é essa continuidade”,
diz Ricupero. “Entrar para o
Mercosul não é da natureza da
Venezuela, foi uma atitude ex-
temporânea.”

Para o embaixador, não fos-
sem as razões ideológicas, a par-
ceria comercial ideal para a Ve-
nezuela seria com os Estados
Unidos. Neste sentido, Ricupe-
ro destaca a compra pelos EUA
do petróleo venezuelano, bem
como a presença de uma grande
estatal do país no mercado ame-
ricano como dona de uma gran-
de rede de postos de gasolina, a
Citgo. “É o petróleo que deter-
mina essa relação estreita da Ve-
nezuela com os Estados Unidos.
E é o petróleo que vai determi-
nar qualquer relação comercial
venezuelana”, diz.

Segundo Ricupero, na condi-
ção de “Arábia Saudita” do con-
tinente, o estado rentista do pe-
tróleo nunca enfrentou proble-
ma de balança de pagamento.
“Enquanto o modelo energético
do mundo não mudar, eles vão
continuar assim”, afirma o em-
baixador, acrescentando que,
apesar de ter tentado, Chávez
não conseguiu alterar a depen-
dência que o país tem desse re-
curso natural.

“Chávez usou seu dinheiro
do petróleo para construir boas
relações com todos”, diz Javier
Corrales, cientista político dos

EUA e especialista em Venezue-
la, da Amherst College. A rique-
za de petróleo também transfor-
mou a Venezuela em um grande
importador de bens da região.
“Sua conta de importação é tão
grande que a Venezuela se tor-
nou um grande parceiro comer-
cial. É por isso que as relações
de Chávez eram tão boas”, disse
Corrales.

Ricupero, que foi chefe da
área responsável pela relações

do Brasil com os países do norte
da América do Sul no Itamara-
ty, acredita que a tendência ve-
nezuelana agora seja aproximar-
se ainda mais dos países andi-
nos, em especial da Colômbia.

Liderança de esquerda
Além de novas tendências co-
merciais regionais, a morte de
Chávez deve trazer também
uma outra condição política pa-
ra o continente: passa a haver

um grande vazio na liderança
de esquerda da América Latina
e surgem dúvidas em relação ao
fato de a generosidade do petró-
leo que ele espalhou pela região
ter continuidade.

Aliados como o presidente bo-
liviano, Evo Morales, promete-
ram continuar o sonho de Chá-
vez de unidade “bolivariana”
do hemisfério, mas em Cuba,
muito dependente da ajuda ve-
nezuelana e de seu petróleo, as
pessoas foram às lágrimas quan-
do souberam que Chávez tinha
perdido a batalha contra o cân-
cer. Na ilha, dois terços do pe-
tróleo vêm da Venezuela em tro-
ca de serviços de 44 mil profis-
sionais cubanos, a maioria da
área médica.

A influência de Chávez foi
sentida em toda a região, das pe-
quenas ilhas do Caribe à empo-
brecida Nicarágua na América
Central, passando por econo-
mias emergentes como Equa-
dor e Bolívia e os pesos pesados
da América do Sul, Brasil e Ar-
gentina, onde ele encontrou o
apoio de governos próximos.

Sem a sua presença ideológi-
ca, a influência da Venezuela de-
ve diminuir e o peso da econo-
mia brasileira poderia preen-
cher a lacuna no realinhamento
diplomático da região, segundo
especialistas. ■ Com Reuters
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EM ASCENSÃO

Indicadores econômicos
e sociais apontam melhora
no desempenho venezuelano
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ANOS POR MIL HABITANTES) (INE)

1999: 3,6% da renda da Venezuela
chegava aos 20% mais pobres e 54,4%
aos 20% mais ricos

2010: 5,4% dos recursos chegavam
aos mais pobres, enquanto 45,2%
aos mais ricos
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 7 mar. 2013, Mundo,  p. 36.




