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Muito tem se especulado sobre a possibilidade de perda de liderança brasileira para a 
Venezuela no processo de integração sul-americana. Recentemente numa discussão acerca de 
todos os processos fracassados, em andamento ou estacionados na região foram elencadas as 
três iniciativas presentes na América do Sul.  
 
A Área de Livre Comércio das Américas (ALCA), que ultrapassa os limites sul-americanos, 
consistindo numa tentativa de integrar comercialmente toda a América, o Mercado Comum do 
Sul (Mercosul), hoje uma espécie de união aduaneira imperfeita, que integra os países do Cone 
Sul com recente adesão da Venezuela e a alternativa capitaneada pelos venezuelanos a 
Alternativa Bolivariana para a América (ALBA), estabelecida pelos presidentes da Venezuela, 
Hugo Chavez, da Bolívia, Evo Morales e de Cuba, Fidel Castro em abril de 2006. Junto ao 
Tratado de Comércio dos Povos (TCP), a ALBA pretende ser uma alternativa inclusiva de 
integração sul-americana que fuja dos padrões de integração, por ela identificados como 
neoliberais e excludentes. 
 
A ALBA tem por meta avançar socialmente a região diminuindo o foco na integração comercial 
e de infra-estrutura que marcam outra iniciativa paralela, a Iniciativa para a Integração da 
infra-estrutura Regional Sul-Americana (IIRSA), estabelecida em 2000, pelos presidentes dos 
12 países sul-americanos, reunidos em Brasília. Os governos da região se comprometeram, na 
ocasião, a executar um plano de ação para a Integração Sul-americana com um horizonte de 
10 anos, por meio do apoio financeiro do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), a 
Corporação Andina de Fomento (CAF) e o Fundo Financeiro de Desenvolvimento da Bacia do 
Prata (Fonplata). Ocorre que durante as reuniões de discussão, os grupos sociais que se 
sentem à margem do processo de montagem dessa infra-estrutura regional reclamam por 
maior participação. 
 
Para os defensores da ALBA os projetos de integração vigentes são reconhecidamente agentes 
de propagação e aprofundamento da dependência, da pobreza, do saque aos recursos naturais 
da região e da desigualdade social. Nesse sentido, seus defensores vêem a verdadeira 
integração entre os países de América Latina e do Caribe como condição indispensável. Ainda 
na fase da ruptura com os padrões existentes, a ALBA e o TCP apresentam-se como 
alternativas de integração que se firmam mais na retórica do que na prática, uma vez que 
pretendem estabelecer uma nova mentalidade no que diz respeito ao papel da América do Sul 
no cenário internacional.  
 
Do ponto de vista brasileiro, as iniciativas das quais o Brasil participa e difunde reproduzem o 
modelo consolidado no país de Regionalismo aberto, que pretende fortalecer a região e ocupar 
sua posição de liderança para uma inserção internacional mais adequada. Essa linha não é 
nova no Brasil, mas um elemento de continuidade da política externa brasileira e vem sendo 
estabelecida há décadas. O governo de Luis Inácio Lula da Silva (Lula) marcadamente deu 
mais espaço de reivindicação e participação dos movimentos sociais nos processos de 
negociação das decisões, ocorre que existem grupos sociais que consideram essas iniciativas 
incompatíveis e outros as identificam como complementares.  
 
Para os mais moderados, é impossível considerar uma integração mais justa, sem que se 
estabeleça um programa de infra-estrutura comum, pois na prática, não se poderia integrar 
sem os meios necessários para se chegar de um lugar ao outro, do contrário o processo não 
ultrapassaria o nível contratual. Os modelos mais radicais apresentam uma proposta muito 
mais justa em termos sociais, mas como introduzi-la em um contexto de estruturas estatais e 
dentro do modelo capitalista sem se limitar a contestações retóricas? Que propostas concretas 
se apresentam em termos de inserção sul-americana no cenário internacional com um novo 
papel? Será que esses dois projetos de integração podem avançar como propostas paralelas ou 
deveriam ser complementares? Como fica o Brasil diante do anseio venezuelano de liderança 
regional?  
 



Recentemente, o Centro Brasileiro de Relações Internacionais (Cebri) e a Fundação Konrad 
Adenauer (FKA) promoveram uma discussão a respeito do futuro do Mercosul com a entrada 
da Venezuela. Muitos dos especialistas presentes na discussão viram o fato como possibilidade 
de entraves futuros ao desenvolvimento do bloco. As políticas venezuelana e brasileira 
apresentam uma série de antagonismos, o Brasil procura no fortalecimento regional a 
possibilidade de melhor inserção internacional, já a proposta venezuelana é de ruptura com o 
modelo globalizado vigente, que reconhece como injusto e desigual. Ainda é uma incógnita o 
que o futuro reserva para essa disputa entre o presidente Chávez e o presidente Lula.  
 
A liderança do primeiro em relação ao bloco não é reconhecida pelos líderes dos países 
desenvolvidos como a do presidente brasileiro, justamente por sua posição de confronto e 
enfrentamento, mas seu apelo social é forte. Segundo o cientista social Demétrio Magnoli, do 
Grupo de Análises da Conjuntura Internacional da Universidade de São Paulo (USP): “O projeto 
bolivariano é anti-globalização. Já o Mercosul foi criado para facilitar a inserção competitiva do 
Brasil e da Argentina na globalização. Então, a presença da Venezuela tende a emperrar 
negociações com blocos”, conforme publicado pelo jornal Estado de São Paulo. Se essas 
alternativas sociais virão a apresentar propostas concretas de ruptura com o modelo vigente, 
só os acontecimentos revelarão, mas o Brasil precisará fazer escolhas e se colocar como líder o 
que implica sacrifícios, antipatias e perdas. Aos poucos o país vem fazendo essas escolhas, 
alguns criticam outros elogiam, trata-se, no entanto, de um processo que ainda vai requerer 
muito diálogo e alguns confrontos. 
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