
m uma visita à Venezuela em 
2005, o então presidente brasi-
leiro Luiz Inácio Lula da Silva 
defendeu o estreitamento das 

relações entre os dois países. "A solu-
ção para as economias da Venezuela e 
do Brasil e de outros países da América 
do Sul não está no Norte, além do ocea-
no, mas na nossa integração", disse na 
ocasião. De fato, as relações comerciais 
entre ambas as nações sul-americanas 
aumentou significativamente nos últi-
mos anos: de acordo com dados do Mi-
nistério do Desenvolvimento, Indústria 
e Comércio Exterior (MDIC), as expor-
tações do Brasil para a Venezuela su-
biram de um montante de US$ 608 mi-
lhões em 2003 para US$ 5,056 bilhões 
em 2012 - um salto de mais de 730%. 
Além disso, grandes empreiteiras bra-
sileiras passaram a deter contratos de 
obras de infraestrutura em território 
venezuelano, como OAS, Odebrecht, 
Queiroz Galvão e Camargo Corrêa -
muitas vezes com financiamento do 
Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES). 

Com a morte do presidente venezue-
lano Hugo Chávez no início do mês pas-
sado, surge uma dúvida: será que essa 
relação, que aparentemente era impul-
sionada por uma identificação ideológi-
ca entre o mandatário do país vizinho e 
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o presidente Lula, continuará? Ou o re-
lacionamento entre os países se tornará 
mais pragmático? No que se refere às ati-
vidades de empresas brasileiras em so-
lo venezuelano, as perspectivas, segun-
do especialistas, continuam as mesmas: 
elas mantêm inalterados seus projetos -
entre eles o metrô de Caracas e obras de 
saneamento da bacia do rio Tuy. 

"As companhias brasileiras não es-
tão subordinadas a um crivo ideológi-
co; é um momento de desenvolvimento 
da nossa economia e das nossas empre-
sas", diz o professor de comércio e re-
lações internacionais da Universidade 
Anhembi Morumbi, Arnaldo Francisco 
Cardoso. Em sua opinião, a relação en-
tre os dois países tem se baseado mais no 
pragmatismo econômico do que em afi-

nidades ideológicas - o que contribui pa-
ra que ela não sofra alterações com a tro-
ca de guarda no Palácio Miraflores. "Se 
considerarmos o aumento da importação 
de alimentos produzidos no Brasil para 
atender aos programas assistenciais do 
governo venezuelano - que são uma pe-
ça-chave do modelo de dominação polí-
tica do chavismo -, veremos que ele be-
neficia, de forma bastante pragmática, os 
produtores brasileiros." 
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De acordo com o professor, a parce-
ria comercial do Brasil com a Venezue-
la gerou resultados positivos, contribuin-
do para deixar o balanço de pagamentos 
equilibrado. "Hoje observamos que a 
maior parte das importações venezue-
lanas de alimentos vem do Brasil. E há 
também um importante fluxo de recur-
sos obtidos por empresas brasileiras que 
atuam lá, como as grandes construto-
ras", pondera. Para ele, a tendência no 
Brasil é de fortalecer a relação comer-
cial com a Venezuela e aumentar os flu-
xos de capitais - especialmente em ra-
zão da grande necessidade que eles têm 
de obras de infraestrutura. 

CARNE BRASILEIRA 
Esta sensação de continuidade é com-
partilhada pela entidade que representa 
o principal segmento exportador brasilei-
ro ao país vizinho - a Associação Brasi-
leira das Indústrias Exportadoras de Car-
nes (Abiec). No ano passado, o setor foi 
o que mais se destacou na pauta de ven-

das à Venezuela {veja quadro "Setorpri-
mário é destaque na pauta"). De acordo 
com seu presidente, Antônio Camardelli, 
o setor não acredita que a mudança no 
Executivo venezuelano resulte em preju-
ízos aos produtores nacionais. "Estamos 

que hoje estão habilitados a fornecer car-
nes à Venezuela são de manutenção e até 
mesmo de incremento das vendas de car-
nes brasileiras ao país vizinho. "Apenas 
nos primeiros dez dias de março, a Vene-
zuela comprou 7,76 mil toneladas. A ex-

bem tranquilos: os contratos estão sendo 
respeitados; não houve nenhuma queixa 
e nem se convocou qualquer reunião para 
reanalisar o processo. Tenho a convicção 
de que estamos diante de um quadro no 
qual o programa [de importação de car-
nes brasileiras] deverá continuar em sua 
plenitude", afirma, fazendo referência ao 
programa de compras de carne da Vene-
zuela para distribuição a preços subsidia-
dos em armazéns estatais. 

Para Camardelli, as perspectivas pa-
ra os cerca de 50 frigoríficos brasileiros 

pectativa que se tinha antes da morte de 
Chávez é a mesma de agora." 

Para os exportadores brasileiros, essa 
estabilidade no fornecimento à Venezue-
la tem ainda uma função adicional e im-
portante: a de compensar possíveis que-
das nas vendas a outros mercados, por 
conta da imposição de medidas restri-
tivas, como barreiras não tarifárias. "A 
imagem que se tem do Brasil é a de que 
se trata de um fornecedor tanto de quan-
tidade quanto de qualidade", acrescenta 
o presidente da Abiec. • 
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Text Box
Fonte: América Economia, São Paulo, n. 422, p. 64-65, abr. 2013.




