
A conturbada eleição venezuela-
na não deve gerar impactos ne-
gativos nas relações comerciais
do país com o Brasil. Ao menos
no curto prazo, os brasileiros
devem permanecer com privilé-
gios quando o tema é exporta-
ção para a república bolivaria-
na. Mesmo com vantagem pou-
co expressiva, a vitória de Nico-
lás Maduro representa a conti-
nuidade do modelo adotado
por Hugo Chávez, que estabele-
ceu singular proximidade com
Luiz Inácio Lula da Silva e Dil-
ma Rousseff.

Após a apuração das urnas,
nenhuma autoridade brasileira
se manifestou de maneira enfáti-
ca sobre o resultado. Durante a
campanha do candidato chavis-
ta, Lula divulgou um vídeo de
apoio a Maduro.

O posicionamento mais tími-
do do país não surpreende Re-
giane Bressan, professora de re-
lações internacionais das Facul-
dades Rio Branco. Diante da
postura do governo brasileiro, a
especialista explica que não de-
ve ser esperado do país qual-
quer tipo de intervenção, visto
que o panorama ainda está inde-
finido. “O Brasil não tem ne-
nhum interesse em confrontar
o presidente eleito. O Brasil
vem conquistando uma relação
nobre e importante com a Vene-
zuela e não que perder isso inde-
pendentemente de quem seja
proclamado ganhador”, consi-
dera. “Se a vitória de Maduro
prevalecer, ele deve flexibilizar
a maneira de governar e buscar
uma aproximação econômica
ainda maior com o Brasil”, com-
pleta Marcus Vinícius de Frei-
tas, coordenador da Faap.

Com Chávez no poder, o Bra-
sil conseguiu quadruplicar as
exportações para a Venezuela.
Visto isso, é possível considerar
que o país tem menos a perder

caso o herdeiro de Chávez se es-
tabeleça na presidência.

“Com a vitória de Maduro, o
Brasil é muito beneficiado. A
aproximação ideológica se man-
terá e a tendência é que as ex-
portações devem continuar su-
bindo. Nós só ganhamos com a
manutenção de um governo
chavista”, explica Regiane.

Mario Gaspar Sacchi, profes-
sor de relações internacionais
da ESPM, avalia que mesmo
com Maduro a frente do país, o
Brasil pode perder participação
no mercado venezuelano. Para
ele, isso deve ocorrer em fun-
ção da crise financeira do país,
que pode obrigar Maduro a esta-
belecer investimentos no seg-
mento industrial da Venezuela.
“Esse aporte na indústria corta-

ria parte das transações comer-
ciais que o Brasil mantém com
os venezuelanos. Ainda assim, a
permanência do correligionário
de Chávez é melhor para o go-
verno brasileiro”, acredita.

O especialista da Faap consi-
dera que as políticas econômi-
cas de retaliação ao mercado
dos Estados Unidos devem per-
der força no médio prazo caso o
país não consiga se recuperar
em pouco tempo. “A Venezuela
deve se distanciar de Nicará-
gua, Cuba e os outros países da
Alba em razão dos custos finan-
ceiros dessas parcerias. Com o
Maduro no poder, o Brasil só
tem a ganhar. Porém, mudan-
ças contundentes no modelo
chavista podem ocorrer em pou-
co tempo”, diz Freitas.

As mudanças, porém, seriam
bem mais expressivas caso Hen-
rique Capriles se convertesse no
novo presidente venezuelano.
Durante a campanha, o candida-
to da oposição afirmou que reve-
ria todas as políticas regionais.
“Capriles indicou que reveria
principalmente as relações com
Cuba, Bolívia e Equador, mas ob-
viamente que poderia sobrar pa-
ra o Brasil”, explica Sacchi.
“Mas há a nítida intenção de
manter as relações comerciais
com o Brasil. O que poderia
acontecer é que o comércio teria
um pouco mais de dificuldades
para colocar produtos brasilei-
ros por lá, já que Capriles sem-
pre disse que investiria pesado
na industrialização”, emenda a
professora da Rio Branco. ■

”ESPÍRITOCÍVICOEDEMOCRÁTICO”

O ministro das Relações Exterio-
res brasileiro, Antônio Patriota,
felicitou Nicolás Maduro por
sua eleição, por uma pequena
margem, como presidente da
Venezuela. “Felicito o presiden-
te Maduro por sua vitória, e
aqui reafirmamos nossa disposi-
ção (....) de continuar a traba-
lhar estreitamente com o gover-
no venezuelano”, indicou Pa-
triota em coletiva de imprensa.

Patriota declarou que seu
país se associa “plenamente
com a declaração que foi emiti-
da pelo chefe da missão de
acompanhamento eleitoral da
Unasul”, no sentido de que os
resultados apresentados pela
autoridade eleitoral devem ser
respeitados.

“Eu chamaria a atenção dos se-
nhores para o fato de que o conse-
lho anunciou a vitória do presi-
dente Nicolás Maduro, com apura-
ção de 99,12% dos votos. O conse-
lho, quando dá um resultado elei-
toral, é porque considera que o re-
sultado é irreversível”, afirmou o
ministro brasileiro.

Brasil e Venezuela são parcei-
ros no Mercosul, do qual tam-
bém fazem parte Argentina,
Uruguai e Paraguai, este último
suspenso temporariamente.

A eleição “de domingo é
uma vitória da democracia (...)
Em nossa região, considera-
mos a plena vigência da demo-
cracia como um ingrediente es-
sencial para a integração regio-
nal e para o aprofundamento
das relações em todos os níveis
entre o Brasil e os países vizi-
nhos”, acrescentou o chance-
ler brasileiro. ■ AFP

Unasul pede respeito ao resultado eleitoral

A Missão Eleitoral da União de Nações Sul-americanas (Unasul) saudou o

“espírito cívico” do povo venezuelano nas eleições presidenciais de domingo

e pediu respeito aos resultados oficiais, segundo comunicado divulgado em

Montevidéu. A missão saudou “o povo venezuelano pelo espírito cívico e

democrático demonstrado em ocasião do ato eleitoral”, indicou o comunicado,

assinado pelo secretário-geral da Aladi, o argentino Carlos Alvarez,

e pelo uruguaio Wilfredo Penco, coordenador geral da missão. AFP

Vitória da
situação é
mais benéfica
aos brasileiros
Panorama insatisfatório deve
obrigar chavista a instaurar
reforma; Brasil deve ficar imune

Divulgação

Patriota reafirma disposição
de “trabalhar estreitamente”

Leo Ramirez/AFP

Chanceler brasileiro saúda o
presidente eleito e também pede
que resultado seja respeitado

A disputa eleitoral de
domingo na Venezuela
mobilizou chavistas e
anti-chavistas não só
entre os venezuelanos,
mas também fora do
país, inclusive em
Miami, onde é grande
o número de imigrantes
venezuelanos contrários
ao chavismo. Mas em
países latinoamericanos
a vitória de Nicolás
Maduro, ainda que por
estreita margem de voto,
foi comemorada como
é o caso do salvadorenho ,
que apoiou o candidato
da situação e exibe a foto
do falecido presidente
Hugo Chávez, em
San Salvador. Reuters
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 16 abr. 2013, Destaque, p. 5.
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