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C A R L O S  P I O

Brasil e Venezuela: requisitos 
políticos e econômicos à integração 
comercial no âmbito do Mercosul 
e as perspectivas trazidas pelas 
eleições de 2010

A discussão do Protocolo de Adesão da Venezuela ao Mercosul pelo Congresso Nacional 

brasileiro pautou-se por algumas questões centrais, entre as quais destacam-se a adequação 

da Venezuela à cláusula democrática do Mercosul e as vantagens e desvantagens econômicas 

de aprofundar a integração comercial com o País vizinho.1  De modo geral, os parlamentares 

brasileiros dividiram-se em três grupos: os que compunham a base de apoio do governo 

do presidente Lula, favorável à aprovação do Protocolo; os que se opunham ao governo e, 

com maior ou menor convicção, rejeitavam praticamente todas as proposta encaminhadas 

pelo Palácio do Planalto, inclusive o Protocolo; e os parlamentares eleitos pelos estados da 

Região Norte do Brasil. Estes últimos, apesar de algumas resistências importantes como 

a do Sen. José Sarney (PMDB-AP),2  tendiam a apoiar a adesão venezuelana por razões 

bastante práticas. Entre elas, sobressaiam-se as vantagens decorrentes do maior interesse 

e competitividade de empresas venezuelanas de infraestrutura (energia, telecomunicações), 

tendo em vista sua maior proximidade a centenas de pequenas e médias cidades brasileiras 

quando comparada às empresas já estabelecidas no restante do Brasil. 
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A aprovação do Protocolo na Câmara e no Senado, com intervalo de dezesseis meses, 

reflete, de certo modo, a politização e mesmo partidarização que ele provocou, dificultando 

sobremaneira a sua consideração sob a ótica dos interesses nacionais brasileiros. Este é um 

dos objetivos deste artigo. O outro propósito deste trabalho é mais especulativo. Refere-se 

às possibilidades abertas pelas eleições de 2010 nos dois países – presidencial, no Brasil, e 

parlamentares, na Venezuela – para o aprofundamento da integração econômica e da parceria 

política que vem sendo construída pelos presidentes Lula e Chávez nos últimos 7 anos. Tal 

parceria resultou não apenas na proposta de adesão da Venezuela ao Mercosul, mas também 

na criação da Unasul – a União das Nações Sul-Americanas – e no apoio dado por Venezuela e 

Brasil ao presidente deposto de Honduras, Manuel Zelaya, durante os meses que se seguiram 

ao golpe de julho de 2009.

Para atingir os objetivos indicados acima, a primeira parte deste artigo abordará os 

fundamentos econômicos dos processos de integração comercial, chamando especial 

atenção para a importância crucial da estabilidade macroeconômica (inflação baixa e câmbio 

estável) em todos os países-membros. O argumento aqui apresentado indicará porque, sem 

a estabilidade, os governos nacionais são levados a optar por ajustes da política econômica 

(câmbio, comércio e/ou juros) que comprometem se não inviabilizam os tratados internacionais 

de integração. A segunda parte apresentará sucintamente a evolução da economia política 

venezuelana desde a ascensão de Hugo Chávez à presidência, em 1998, e, mais detidamente, 

a partir do golpe fracassado que ele sofreu em 2002. A terceira e última parte, mais 

especulativa, tratará dos desdobramentos esperados das eleições nos dois países para o 

projeto de integração e a aliança entre Brasil e Venezuela na política internacional. Ela contará 

com uma pequena seção de avaliação dos riscos de diferentes cenários derivados das eleições 

nos dois países. O artigo se encerra com uma breve conclusão.
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1 A chamada Cláusula Democrática do Mercosul está expressa em dois documentos, o Protocolo de Ushuaia sobre 

Compromisso Democrático no Mercosul e a Declaração Presidencial sobre o Compromisso Democrático no Mercosul. 

[Para acesso a esses e outros documentos constitutivos do Mercosul, pode-se recorrer ao sítio do bloco na internet, 

cujo endereço é www.mercosur.org.uy]

2 Apesar de integrar a base de apoio ao governo Lula, o Sen. Sarney fez incisivos discursos nos quais criticava o 

governo do presidente venezuelano Hugo Chávez, especialmente sua política de segurança. Nas palavras do ex-

presidente Sarney, as compras de armamento, inclusive aviões para fins militares, enfraquecia o equilíbrio de forças na 

região andina e ameaçava provocar uma nova corrida armamentista envolvendo especialmente a Colômbia e o Brasil.
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PARTE 1

Crescimento Econômico, Reformas 
Liberais e Inserção Internacional
Crescimento e desenvolvimento econômico têm sido, ao menos retoricamente, os principais 

pontos da agenda política dos países da América Latina ao longo de praticamente todo o 

século 20. No entanto, essa motivação vem acompanhada de uma forte preferência por criar 

e manter instituições (regras) alternativas às que caracterizam o modelo anglo-saxão de 

capitalismo-democrático. Este se caracteriza pela prevalência de princípios e valores liberais 

– assentados na ideia de igualdade de todos os cidadãos perante a Lei, independentemente 

de fatores sociais (etnia, origem regional), políticos (identidade partidária ou ideológica), 

econômicos (renda), ou culturais (religião) – tanto na definição quanto no funcionamento das 

instituições políticas e econômicas que viabilizam a interação entre os cidadãos, as empresas e 

os governantes.

Na opinião dos principais estudiosos do desenvolvimento, a propensão anti-liberal da América 

Latina resulta de dois processos históricos complementares: o de construção das instituições 

políticas desses países durante os anos da colonização (ibérica);3  e a dinâmica política 

resultante da interação das respectivas elites nacionais, que se deu, ao menos inicialmente, 

sob o quadro institucional herdado do período colonial [ver Landes, 1999; Huntington & 

Harrison, 2000; Harrison, 2006; Acemoglu & Robinson, 2009; North, 1990; Holanda, 1982; 

Cardoso & Faletto, 1969]. Essas elites foram constituídas, a princípio, por traços aristocráticos 

oriundos de vínculos com as antigas metrópoles, os quais determinavam inclusive a 

distribuição inicial da terra. A natureza e o ritmo do processo de modernização das economias 

e das sociedades de cada país seguiu um rumo próprio, mas foram igualmente determinantes 
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do grau de modernização das instituições políticas em termos da adoção de princípios liberais 

como a universalização das liberdades civis e políticas dos cidadãos [ver Marshall, 1967]. 

Em alguns casos, como Argentina e Uruguai, a expansão desses direitos ocorreu mais cedo do 

que em outros, o que resultou em elevada capacidade de geração de riqueza e produtividade. 

No entanto, como atestam inclusive as histórias recentes desses dois países, esse processo 

de expansão de direitos da cidadania por meio de reformas das instituições herdadas do 

período colonial não se dá necessariamente de forma linear e cumulativa. A dinâmica política 

de cada país foi sendo redefinida ao longo do tempo pela disputa entre representantes de 

diferentes setores das elites (campus versus cidade; pública versus privada; cosmopolita versus 

nacionalista, etc.), guiados por interesses e ideologias específicos e nem sempre compatíveis.

Essa prevalência de princípios e valores anti-liberais na América Latina está expressa nas 

instituições públicas erigidas para mediar as interações entre indivíduos, grupos, regiões 

do país e representantes e agências do estado. Instituições políticas anti-liberais dividem os 

membros dessas sociedades em categorias sociais hierarquicamente estruturadas, às quais 

são estendidos os direitos de cidadania em diferentes proporções e graus de efetividade.4  

Não parece haver dúvidas de que o “modelo de desenvolvimento” priorizado na região a partir 

de 1930 esteve baseado na criação de fortes restrições às liberdades civis e políticas dos 

indivíduos, que são hoje consideradas fundamentais para aumentar e difundir a prosperidade. 

Sem elas, diminuem drasticamente os incentivos aos indivíduos e empresas para trabalhar e 

produzir mais e melhor, acumular capital, investir sob risco, financiar atividades de pesquisa e 

desenvolvimento para promover inovações que elevem sua eficiência, ampliar seus mercados 

(dentro e fora do país) e ajustar-se dinamicamente às mudanças estruturais e conjunturais do 

ambiente em que atuam (provocadas por inovações, ciclos econômicos ou eleitorais, novas 

informações, entre outras). Toda essa engrenagem de acumular, poupar, investir, contratar e 

trocar constitui a essência do capitalismo liberal que funciona, com variações importantes, nos 

países que mais crescem e de forma mais consistente e sustentável. 
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Não foi à toa que, apesar de ter sido capaz de promover a industrialização em alguns países, 

a adoção do modelo antiliberal na América Latina disseminou um padrão de regulação 

econômica e política marcado por exclusão social, política e econômica; inflação alta; baixa 

competitividade internacional; e elevado padrão de endividamento externo [ver Franco, 1999; 

Pinheiro & Giambiagi, 2006].

As reformas dos anos 1990 visavam justamente eliminar as principais disfunções econômicas 

do modelo latino-americano, por meio de: ajuste fiscal para reduzir a inflação; privatização 

de empresas estatais para elevar a produtividade; atração de investimentos estrangeiros 

diretos (via empresas multinacionais) para contrabalançar a escassa poupança nacional; 

abertura comercial para elevar a concorrência na economia doméstica e permitir o acesso a 

bens, insumos e tecnologias mais baratos e/ou de melhor qualidade; simplificação de regras 

que inibiam o investimento privado sob risco (desregulamentação); liberalização dos preços 

para permitir a produtores e compradores negociarem livremente; e aumento das garantias à 

propriedade privada, necessárias para minimizar os custos de transação – ou seja, os gastos 

das empresas com atividades que fogem ao seu core business, como honorários advocatícios, 

segurança privada, lobbying, etc. No entanto, mesmo que fossem essenciais para promover 

o crescimento e a melhoria das condições de bem-estar da maioria da população, essas 

reformas não eram garantias de sucesso. Este depende fundamentalmente da disposição do 

setor privado (doméstico e estrangeiro) para investir sob risco, algo que governo algum é 

capaz de determinar.5 

Esse processo de reforma econômica pró-mercado foi iniciado no Chile, em 1976, como produto 

da ascendência das ideias econômicas liberais durante o regime militar. Posteriormente, nos 

anos 1980, foi gradual e parcialmente adotado pelos governos de praticamente todos os países 

da região em resposta ao agravamento da crise da dívida externa e à mudança de posição dos 

governos dos Estados Unidos e das principais agências multilaterais de crédito – FMI e Banco 

Mundial. Um de seus elementos centrais é a aceitação de que a ampliação das liberdades 

econômicas de indivíduos e empresas locais favorece tanto a acumulação de capital, quanto 
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a especialização da produção – no âmbito das empresas e do território –, ambas condizentes 

com o aumento dos vínculos do país com a economia internacional. 

A lógica subjacente à liberalização é que o ambiente econômico precisa favorecer o 

fortalecimento das dinâmicas típicas do mercado a fim de tornar mais robustas e eficientes as 

empresas localizadas em cada país. Uma vez submetidas aos incentivos dados pelas garantias 

à propriedade privada e pela concorrência, as empresas locais teriam que buscar estratégias 

para tornar-se mais eficientes a fim de vencer a concorrência. Ganhos de produtividade e 

especialização também incentivariam estratégias de cooperação entre as empresas locais a 

estrangeiras, fossem fornecedores de insumos e/ou tecnologias, distribuidores de bens finais 

ou intermediários, e mesmo empresas concorrentes, interessadas em repartir os elevados 

riscos necessários ao desenvolvimento de novos produtos e processos.

Entretanto, iniciar e aprofundar as reformas econômicas é uma decisão política dos 

governantes e não uma resposta automática às crises. Também resulta de decisão política 

a definição do timming, do ritmo e do conteúdo das reformas que definirão o grau de 

inserção do país à economia internacional. De modo geral, recomenda-se que a gestão da 

política econômica priorize a abertura comercial (queda de barreiras às importações) e a 

atração de investimentos estrangeiros diretos (multinacionais) e só posteriormente realize a 

liberalização financeira (queda de barreiras à circulação de capital aplicado em papéis – e.g., 

ações de empresas e títulos de governo) [ver Bhagwati, 2000b, 2000c e 2000d]. Isso porque 

os dois primeiros permitem um ajuste mais suave das empresas locais ao novo padrão de 

concorrência. Já a abertura aos fluxos financeiros traz o risco de submeter a economia do país 

a entradas e/ou saídas bruscas de capital estrangeiro, o que provocaria variações significativas 

da taxa de câmbio nominal e, por meio dela, dos preços dos bens importados, prejudicando 

assim a capacidade de ajuste das empresas locais.

A sustentabilidade política das reformas dependerá da capacidade dos governantes para 

acomodar as resistências dos principais grupos sócio-econômicos e políticos assim como 
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para administrar os custos e os benefícios do ajuste estrutural entre os diferentes setores da 

economia. Entre os custos, destacam-se a perda de subsídios e incentivos fiscais, elevação 

de impostos e juros, corte de despesas públicas, elevação da concorrência provocada pelos 

importados e entrada de novos fornecedores estrangeiros no mercado doméstico. Vários 

são os grupos potencialmente prejudicados por essas medidas. Mas isso não ocorre sem 

benefícios. Por exemplo, o aumento da concorrência internacional provoca a queda dos 

preços, que beneficia os consumidores (famílias e empresas); a queda da inflação beneficia 

praticamente todos os setores da sociedade e da economia; a privatização de empresas 

estatais provoca elevação da receita tributária que pode ser parcialmente utilizada para 

financiar programas sociais ou de outra natureza.

Já a sustentabilidade econômica das reformas será função da consistência entre o 

diagnóstico dos problemas e o conteúdo das medidas indicadas para solucioná-lo, assim 

como da consistência interna do pacote de medidas econômicas. Como indicado acima, será 

fundamental manter a estabilidade das taxas de câmbio (evitando beneficiar artificialmente as 

importações, já liberalizadas) e de juros. Isso, por sua vez, depende da manutenção da inflação 

sob controle por meio de consistente equilíbrio fiscal. 

Em sintonia com as políticas macroeconômicas, é fundamental que a agenda de reformas vise 

criar bons incentivos para que as famílias e as empresas usem seus recursos em atividades 

que elevem sua produtividade – educação, capacitação & treinamento, de um lado, pesquisa 

& desenvolvimento e promoção comercial, de outro. O crescimento da produtividade das 

empresas se obtém via inovações – técnicas/tecnológicas, gerenciais ou de marketing (novos 

insumos, novos produtos, novos mercados) – e os ganhos de produtividade permitem ao 

empresário compatibilizar o crescimento dos lucros com a elevação dos salários reais e a 

diminuição dos preços finais [ver esquema apresentado na Figura 1]. Com isso, pode contratar 

trabalhadores mais qualificados e vender potencialmente mais, inclusive no exterior pois seus 

preços também ficam mais baixos em moeda estrangeira.
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Entre os incentivos mais eficazes para elevar a inovação, destacam-se: forte concorrência 

(doméstica e internacional) sobre os produtores locais; garantias aos direitos de propriedade 

(polícia e Justiça), inclusive sobre as inovações; estabilidade macroeconômica (inflação e 

juros baixos, câmbio livre porém relativamente estável); tributação em patamar internacional; 

políticas de educação, treinamento & capacitação e de saúde pública que elevem a eficiência 

dos trabalhadores (capital humano); provisão (governamental ou privada) de infraestrutura 

adequada à realização de investimentos privados.

 

Figura 1: Inovação, produtividade e equilíbrio 

externo 
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COMÉRCIO, MODALIDADES DE INTEGRAÇÃO 
REGIONAL E O MERCOSUL

Antes de mais nada parece-me importante notar que o comércio internacional é uma atividade 

privada por meio da qual indivíduos e empresas localizados em países diferentes trocam 

direitos de propriedade sobre bens, serviços e moedas, com vistas a maximizar suas rendas. 

Para que se realizem as trocas, as partes negociam um pacote de condições que, normalmente, 

envolve uma descrição do bem ou serviço, o prazo de entrega ao comprador, e o valor e a data 

do pagamento, numa moeda definida de comum acordo. A definição do comprador sobre o que 

e onde comprar (se no seu próprio país ou no exterior) depende das variações nos preços dos 

mesmos bens ou serviços em diferentes países, numa mesma moeda. Como deseja maximizar 

sua renda, o comprador opta pela melhor combinação de preço e qualidade na escolha do 

produto ou serviço que deseja. Ao final da interação ambas as partes têm a sensação de que 

saíram ganhando, o que configura um padrão chamado “jogo de soma positiva”. Ganha o 

exportador e ganha o importador.

Os ganhos com o comércio advêm, portanto, de: (i) incremento das exportações (acesso a 

mercados); (ii) aumento das importações (acesso a bens e serviços que apresentam melhor 

relação de preço e qualidade do que os locais); e (iii) acesso a fatores de produção mais 

baratos (especialmente trabalho com a qualificação requerida pelo empreendimento e capital 

mais barato). No entanto, esses benefícios potenciais do aprofundamento da interdependência 

comercial também encerram custos para todos aqueles que passam a enfrentar maior 

concorrência internacional – empresas e trabalhadores empregados nos setores em que a 

produção local se dá em condições de baixa produtividade internacional. Ou seja, benefícios e 

custos são distribuídos a grupos distintos da sociedade – trabalhadores e empresas vinculados 

a setores específicos da economia, localizados em diferentes partes do território nacional e 

com graus variados de produtividade. Por isso, é de se esperar que os perdedores organizem-

se para pressionar os governantes em prol de seus interesses pela proteção.6 



16

BRASIL E VENEZUELA: REQUISITOS POLÍTICOS E ECONÔMICOS À INTEGRAÇÃO COMERCIAL NO ÂMBITO 
DO MERCOSUL E AS PERSPECTIVAS TRAZIDAS PELAS ELEIÇÕES DE 2010

A existência de perdedores no curto prazo com o aumento da interdependência pode explicar 

tanto o recurso ao protecionismo quanto à celebração de acordos de integração regional, 

já que esses contemplam a possibilidade de administração política dos ganhos e das perdas 

advindas da integração. Note-se, a esse respeito, que perdas no curto prazo existirão em 

qualquer um dos três cenários – proteção, liberalização multilateral e integração regional. 

O que muda é que neste último as perdas serão administradas arbitrariamente pelos 

negociadores da integração e pelas autoridades nacionais encarregadas de representar as 

posições do governo junto ao bloco econômico. 

Integração Regional (IR)7  é um processo de redução substancial das barreiras comerciais – 

sobre produtos, serviços e, eventualmente, trabalho e capital) – entre um certo número de 

países. Esses países aderem voluntariamente a negociações bi- ou multi-laterais, fazendo-se 

representar por agentes de seus respectivos governos nacionais. As negociações dão-se sobre 

os termos de um tratado que estabelece: (i) os países-membros do bloco a ser formado; (ii) os 

objetivos da integração; (iii) as etapas do processo de liberalização comercial intra-bloco; (iv) 

a extensão da limitação – parcial ou completa – da soberania decisória dos países-membros 

com relação aos instrumentos de política econômica; (v) as estruturas de gerenciamento das 

políticas e regras comuns, bem como a estrutura organizacional do bloco, por meio das quais 

se processará a redução das barreiras comerciais entre os países-membros.8 

Assim definida, a IR diferencia-se tanto de uma estratégia puramente protecionista quanto de 

uma estratégia efetivamente liberal de integração à economia global. 

Não se trata de uma estratégia puramente protecionista porque os países-membros do bloco 

econômico passarão a importar produtos e/ou serviços produzidos a um menor custo relativo 

(domesticamente teriam maior custo relativo), a um maior custo relativo.9  É possível e desejável 

que o arranjo regional venha a “criar comércio” [trade creation], aumentando, assim, a eficiência 

(e o potencial de acumulação de capital e de investimento) dos agentes privados de cada um dos 

países-membros. Ou seja, há que se levar em conta o alto risco de que as preferências tarifárias 
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e não-tarifárias que estruturam o bloco promovam “desvios de comércio” [trade diversion], que 

é a substituição do fornecedor do produto ou serviço importado, de uma empresa mais eficiente 

localizada num país não-membro do bloco para uma outra, menos eficiente, que produz no 

território de um dos países-membros. Este risco, e os custos econômicos a ele associados, foi 

detectado por um dos mais respeitados estudiosos dos processos de IR, Bela Balassa, para quem 

os desvios de comércio prejudicam a renda dos consumidores (famílias e empresas), reduzem os 

ganhos de eficiência, produtividade e competitividade internacional obtidos com as importações 

(e a maior concorrência sobre os produtores nacionais que elas promovem) e retardam o 

processo de acumulação de capital no país importador.

Uma estratégia liberal de integração à economia global difere da IR em pelo menos dois 

aspectos centrais: 

• a estratégia liberal baseia-se em abertura unilateral da economia doméstica e não 

de um tratado politicamente negociado. Trata-se de um 

processo não-negociado por meio do qual o governo de 

um país reduz as barreiras que ele mesmo impunha sobre 

as importações. 

• a IR cria áreas de comércio preferencial (onde as empresas 

encontram condições privilegiadas de acesso a mercados) 

enquanto que a estratégia liberal é essencialmente não-

discriminatória, isto é, nela o tratamento alfandegário 

dispensado a um produto ou serviço não depende da sua 

origem nacional, de onde foi produzido. A estratégia liberal 

é, portanto, essencialmente multi-lateral ou global, e não regional.

As áreas de comércio preferencial-ACPs (em inglês, preferential trade areas, PTAs)10  criadas 

nos processos de IR distinguem-se entre si pelo grau de institucionalização e do escopo da 

liberalização econômica acordada entre seus membros. [Ver Figura 2, que apresenta de forma 

esquemática as diferentes modalidades de IR.]

 

Figura 2: Modalidades de 

integração 
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O grau mais elementar de integração dá-se em uma área de livre-comércio-ALC (em inglês, 

free trade area, FTA), na qual os fluxos de produtos e serviços são liberalizados, ou seja, 

isentos do pagamento de tarifas ou da incidência de barreiras não-tarifárias, como ocorre no 

Nafta (North American Free Trade Area, Área de Livre Comércio da América do Norte) entre  

Canadá, Estados Unidos e México desde 1996.11  

Na união aduaneira (customs union) o processo de integração encontra-se mais avançado do 

que numa FTA. É o caso do Mercosul, no qual está presente o que existe numa ALC, mais uma 

estrutura comum de proteção comercial (tarifas, procedimentos alfandegários e barreiras não-

tarifárias) aplicada aos produtos e serviços provenientes de países não-membros. 

A união econômica [economic union] contempla tudo o que está presente numa união 

aduaneira e envolve ainda a adoção de uma moeda comum, a coordenação de políticas 

macroeconômicas nacionais, especialmente tributária e orçamentária (algo essencial para 

dar solidez à união monetária), o livre fluxo de trabalhadores e capital, e a adoção de políticas 

setoriais comuns, como agrícola, de defesa, educacional e de segurança. Seu  melhor exemplo 

atual é a União Europeia. 

Numa federação de estados independentes, que apresenta um estágio de integração maior 

do que na união econômica, os países-membros adotam uma mesma constituição, mantendo 

relativa soberania nacional sobre áreas da administração (polícia e Justiça, por exemplo) 

apenas nos casos especificados na constituição. Países federativos que, como os Estados 

Unidos da América, formaram-se com a decisão autônoma de governos independentes de 

formar uniões, são os melhores exemplos desse estágio de integração.12 

O estágio mais avançado de integração é a formação de um estado unitário, no qual os 

membros têm em comum todos os aspectos da vida social, política e econômica. Este é o caso 

de países como França e Inglaterra, na Europa (antes da formação da UE), e do Chile e da 

Colômbia, na América do Sul.
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O MERCOSUL

O Mercosul é uma união aduaneira composta por Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, como 

membros-plenos, e Bolívia, Chile, Colômbia, Equador e Peru como membros-associados. O 

estabelecimento do bloco remonta a acordos comerciais negociados entre a Argentina e o 

Brasil, na segunda metade dos anos 1980. Sua formalização ocorreu apenas em 1991, quando 

foi assinado o Tratado de Assunção. Em 1994, os quatro membros do bloco assinaram o 

Protocolo de Ouro Preto – formalmente, um protocolo adicional (emenda) ao Tratado de 

Assunção. O Protocolo estabeleceu os objetivos e a abrangência da integração, as fases 

da liberalização comercial, assim como a estrutura institucional sob a qual dar-se-ia o 

gerenciamento das políticas do novo bloco, entre as quais detacam-se a Tarifa Externa Comum-

TEC e a uniformização de todas as regras que afetam o comércio intra- e extra-bloco.13  Em 

junho de 2006 a Venezuela assinou um Protocolo de Adesão, que ainda não entrou em vigor 

por falta da ratificação paraguaia.

O Grupo Mercado Comum gerencia o processo de liberalização comercial intra-Mercosul e as 

barreiras impostas em conjunto ou, excepcionalmente, por um dos membros a importações 

provenientes de fora do Bloco. No Mercosul existe ainda um Parlamento (Parlasul, em 

Montevidéu, Uruguai) que, acredita-se, poderá desempenhar no futuro o papel que hoje tem 

o Parlamento Europeu (em Bruxelas, Bélgica, e em Estrasburgo, França) que efetivamente 

toma decisões que afetam as soberanias dos entes nacionais da União Européia em temas 

não apenas econômicos, mas civis, políticos e culturais. Por ora, o Parlasul é composto por 

parlamentares dos legislativos nacionais dos países-membros, indicados por seus pares. 

Previa-se para 2010 o estabelecimento de bancadas nacionais eleitas diretamente, cada qual 

possuindo 18 (dezoito) parlamentares, independentemente da população dos países. Isso, no 

entanto, não ocorrerá.
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OS FUNDAMENTOS POLÍTICOS E ECONÔMICOS DA IR

Como salientado anteriormente, uma área de comércio preferencial-ACP estabelece acesso 

privilegiado a produtos e serviços produzidos por empresas localizadas no território de 

um país-membro aos mercados de todos os demais membros do bloco. ACPs são, portanto, 

arranjos comerciais discriminatórios – membros e não membros são tratados diferentemente 

pelas regras comuns. Esse fator traz problemas políticos e econômicos em dois níveis, o intra-

bloco e o extra-bloco. É fundamental  identificá-los claramente para que se possa analisar 

separadamente seus custos e benefícios.

A Tabela 1, abaixo, sintetiza as questões políticas e econômicas que normalmente 

são suscitadas nos processos de IR e que afetam o seu sucesso – medido em termos 

de manutenção do interesse econômico e político dos membros na continuidade (ou 

aprofundamento) da integração e da sua compatibilidade com o ordenamento internacional, 

especialmente em relação às regras estabelecidas pela Organização Mundial do Comércio-

OMC.14  As questões são divididas também de acordo com sua natureza ou direcionamento 

intra- ou extra-bloco.

Como indicado na Tabela 1, as questões políticas intra-bloco dizem respeito ao estabelecimento 

de diretrizes políticas, à revisão dos arranjos institucionais à luz de seu funcionamento recente 

e à harmonização de regulações e políticas nacionais de cunho não econômico. Já as questões 

políticas extra-bloco tratam essencialmente da construção de alianças para atuação conjunta 

dos países-membros em negociações com outros países (não-membros) ou blocos sobre temas 

que não digam respeito à integração regional.
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TABELA 1: Questões políticas e econômicas suscitadas em processos de IR, de acordo com sua 

natureza intra- ou extra-bloco.

INTRA-BLOCO EXTRA-BLOCO

•  estabelecer as prioridades e estratégias do 

bloco

•  revisar o arranjo institucional (mecanismos 

de gerenciamento) à luz de seu efetivo 

funcionamento

•  harmonizar os mecanismos de regulação e as 

políticas públicas nacionais de natureza não-

econômica (previdência, educacionais, etc.)

•  eliminar gradualmente as barreiras tarifárias 

(desgravação tarifária) e não-tarifárias 

existentes no comércio entre os membros

•  gerenciar os pedidos de proteção temporária 

feitos pelo governo de um país-membro 

contra importações provenientes de outros 

membros

•  harmonizar as regras e procedimentos 

aduaneiros aplicados a produtos e serviços 

provenientes de países-membros

•  criar, gerenciar e reformar os instrumentos 

para o financiamento público que objetivam 

corrigir assimetrias estruturais entre os 

membros

•  estabelecer mecanismos de solução 

de controvérsias consistentes com os 

disponíveis no plano multilateral (OMC)

•  harmonizar os mecanismos de regulação e 

coordenar as políticas econômicas: macro 

(juros, câmbio,  fiscal) e setoriais (agrícola, 

transportes, energia, etc.)

•  coordenar os interesses e estra-

tégias de atuação conjunta em 

fóruns multilaterais (ONU, BIRD, 

FMI, G20, OEA, etc.) 

•  estabelecer uma estrutura tar-

ifária única a ser aplicada às im-

portações provenientes de países 

não-membros

•  harmonizar as regras e procedi-

mentos aduaneiros aplicados a 

produtos e serviços provenientes 

de países não-membros

•  definir as prioridades e estraté-

gias de negociação comercial com 

países não-membros, com outros 

blocos comerciais ou na própria 

OMC

Políticas
 

Econômicas
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As questões econômicas intra-bloco envolvem os requisitos técnicos necessários tanto para 

caracterizar como tal o processo de IR quanto para assegurar sua própria continuidade. 

Tendo em vista que a IR requer a liberdade de comércio intra-bloco, a eliminação das 

restrições incidentes sobre produtos e serviços (e, dependendo do grau de integração, 

também sobre fluxos de trabalhadores e capital) assim como a harmonização das regras e 

procedimentos aduaneiros incidentes sobre importações de outros membros são requisitos 

essenciais. Da mesma forma, a prerrogativa de avaliar pedidos de licenças para restabelecer 

temporariamente alguma dessas restrições às importações proveniente de países-membros do 

bloco precisará ser um atributo fundamental dos órgãos de gerenciamento. 

Criar, gerenciar e/ou reformar instrumentos para o financiamento público voltado a corrigir 

assimetrias estruturais entre os países-membros – por exemplo, a disponibilidade de infra-

estrutura adequada para que ocorra um aumento das exportações de um determinado país 

ou mesmo de capital para que os projetos privados ou governamentais saiam do papel – pode 

ser um dos meios escolhidos pelos países mais interessados em assegurar a continuidade 

da integração para incentivar a permanência de outros membros eventualmente menos 

comprometidos ou satisfeitos com o processo. A continuidade ou aprofundamento da IR 

também dependerá da consistência entre os mecanismos de solução de controvérsias criados 

no âmbito do bloco e aqueles já disponíveis no plano multilateral, especialmente na OMC. Isso 

porque sem essa consistência será praticamente impossível evitar que os perdedores nos 

processos intra-bloco recorram ao órgão multilateral, enfraquecendo os órgãos regionais. 

Por fim, a harmonia entre as regulações econômicas nacionais dos países membros – por 

exemplo, regimes de defesa da concorrência – e a coordenação de políticas macroeconômicas 

(juros, câmbio e  fiscal) e setoriais (agrícola, transportes, energia, etc.) são imprescindíveis 

para que a completa liberalização comercial entre os membros seja sustentável no tempo. Em 

particular, esses fatores determinam os custos-relativos e, por conseguinte, os preços finais 

dos produtos e serviços em cada moeda, afetando a competitividade dos produtores nacionais 

e a variação de seus rendimentos diante da concorrência de produtores localizados em outros 

países do bloco. E basta o risco de queda dos rendimentos dos produtores – capital e trabalho 
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– para que eles acionem estratégias de pressão política por proteção, em flagrante contraste 

com os objetivos essenciais da integração. 

Entre as questões econômicas extra-bloco mais relevantes, destacam-se o estabelecimento e a 

periódica reavaliação dos intrumentos de proteção (tarifa comum e BNTs) e de administração 

das importações, incidentes sobre bens oriundos de não-membros; e a definição de uma 

estratégia comum para a celebração de acordos comerciais com países não-membros e 

outros blocos. Essa última questão é de fundamental importância para que um bloco possa 

se configurar numa estratégia efetiva de integração dos países-membros à economia global, 

uma vez que se espera que estes se tornem cada vez mais abertos a não-membros e que 

os acordos comerciais (bloco-país não-membro; blobo-bloco) são um caminho natural para 

isso. Uma estratégia comum de negociações extra-bloco envolve, necessariamente, definir os 

parceiros prioritários, os setores a serem negociados (tanto as ofertas do bloco quanto suas 

demandas dos parceiros extra-bloco), os termos das negociações e o ritmo de ajuste ao que 

for negociado. Tudo isso tende a dividir os negociadores dos países-membros do bloco e a 

dificultar a consecussão de tais estratégias.

Qualquer análise sobre a viabilidade de uma iniciativa de integração precisa considerar os 

fundamentos políticos e econômicos da IR. Como se trata de abolir restrições ao comércio 

privado entre empresas localizadas em países escolhidos pelo governo, os elementos centrais 

da economia política da IR tendem a ser: 

• a convicção dos governantes de que a liberalização comercial intra-bloco será sempre 

benéfica ao conjunto de cidadãos e empresas de seu país do que as alternativas – 

protecionismo e abertura não-discriminatória (liberal);

• a capacidade dos governantes para resistir às pressões por proteção comercial 

provenientes dos agentes econômicos domésticos (trabalhadores e empresários) que 

sofrem no curto prazo com o aumento da concorrência internacional (intra- ou extra-bloco);

• um elemento importante para contrabalançar tal pressão por proteção é a 

capacidade para articular o apoio de grupos da sociedade que são beneficiados 
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no curto prazo pela liberalização – ou seja, os consumidores (indivíduos e 

firmas) de importados (insumos, tecnologias e bens finais);

• a capacidade dos governantes para resistir às pressões por proteção provenientes dos 

governantes dos demais países que integram o bloco, seja porque não estão (mais) 

convencidos dos benefícios da IR para seus países, seja porque sucumbiram aos apelos 

e pressões dos agentes econômicos de seus países que foram prejudicados no curto 

prazo pela liberalização;

A análise dos fundamentos econômicos da IR requer, assim, considerar: (i) o processo de 

formação dos preços dos bens e serviços nas economias de cada país-membro; (ii) os regimes 

cambiais nacionais, os quais estabelecem quem pode legalmente comprar e vender  moedas 

estrangeiras no mercado local, em que quantidade e para que propósitos; e (iii)  quais são os 

riscos envolvidos nos arranjos de IR quando os países-membros têm estruturas econômicas 

muito distintas nos dois itens anteriores.

A formação dos preços nos mercados nacionais depende de inúmeros fatores. Cabe destacar 

os mais relevantes:

• a liberdade dos agentes econômicos (trabalhadores e empresários) para definir os 

preços de seus ativos (terra, trabalho, capital, produtos, serviços, etc.) e negociá-los 

com potenciais compradores;

• o grau de contestabilidade (concorrência) na economia nacional, ou seja, a medida em 

que novos concorrentes podem entrar no mercado ofertando bens/serviços produzidos 

localmente ou no exterior (importações);

• a natureza da política econômica seguida pelo governo, se contracionista – que tenta 

conter os níveis de consumo e de investimento para reduzir a pressão inflacionária – ou 

expansionista – que eleva os incentivos ao consumo e ao investimento para promover o 

crescimento do PIB e diminuir o desemprego.

Voltando à Figura 1, acima, é possível entender como uma economia capitalista favorece a 
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busca de inovações que elevam a produtividade e, assim, viabiliza lucros, produção e salários 

mais elevados, e preços finais mais baixos. Nela (a) os preços dos fatores de produção (terra, 

trabalho e capital), dos insumos, das tecnologias, e dos bens e serviços finais são livremente 

estabelecidos na interação entre quem oferta e quem demanda; (b) os produtores são 

livres para definir o que, quanto e como produzir (inclusive livres para importar insumos e 

tecnologia); e (c) os consumidores são livres para escolher de quem comprarão, assim como 

para barganhar o preço e as condições de pagamento. 

O compartilhamento dos ganhos de produtividade com trabalhadores, na forma de salários 

mais altos, e consumidores (famílias ou empresas), via queda dos preços, é incentivado 

pelos mesmos elementos que estimulam a inovação – concorrência, garantias aos direitos 

de propriedade, estabilidade política e macroeconômica, formação de capital humano e 

acesso a infraestrutura adequada. Os riscos de perder tanto o trabalhador mais produtivo 

quanto o consumidor de seus produtos é um forte incentivo dado pela concorrência. Direitos 

de propriedade e estabilidade política e macroeconômica são importantes garantias de 

que o empresário poderá se apropriar de parcela significativa dos benefícios gerados pelos 

investimentos que realizar. Capital humano e infraestrutura adequados são fundamentais para 

baratear tanto os custos dos investimentos quanto os riscos de buscar inovações.

Se os preços finais podem cair sem prejudicar a acumulação de capital e o investimento futuro, 

ou seja, se é parte de uma engrenagem sustentável como descrito no parágrafo anterior, suas 

consequências para a competitividade externa da empresa inovadora são muito positivas. Tudo 

o mais igual, preços mais baixos em moeda local significam preços também mais baixos em 

moeda estrangeira. Isso eleva a atratividade dos produtos/serviços da empresa no mercado 

internacional e suas vendas potenciais. As exportações do país onde ela se localiza aumentam 

e as importações do mesmo produto tendem a cair. Quanto mais empresas locais apresentam 

esse desempenho, maior a credibilidade das políticas econômicas nacionais. 
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Obviamente, o oposto também é verdadeiro. Quanto menor a taxa de inovação da economia: 

menores os ganhos de produtividade; menores as chances de compatibilizar aumento de 

lucros, da produção e dos salários reais, com a queda do preço final; menor tenderá a ser a 

competitividade das empresas localizadas no território nacional e suas vendas externas; as 

importações possivelmente aumentarão e o investimento externo cairá. Por fim, os agentes 

econômicos domésticos e estrangeiros esperarão alguma mudança substancial nas políticas 

econômicas, o que inibirá ainda mais os investimentos. Desemprego e inflação em alta e, com 

esta, aumenta a tendência à apreciação cambial.

O segundo ponto importante de qualquer análise sobre os fundamentos econômicos da IR 

envolve a compatibilidade entre os regimes cambiais nacionais. Isso porque sendo o comércio 

ditado fundamentalmente pela diferença nos preços de um mesmo produto/serviço entre dois 

ou mais países, numa mesma moeda, qualquer variação na paridade entre as moedas dos países-

membros afetará diretamente os preços de um mesmo bem produzido em diferentes países. 

A compatibilidade entre os regimes cambiais dos países é, por conseguinte, um requisito 

econômico à sustentabilidade das iniciativas de IR. Sem ela, cria-se uma instabilidade 

fundamental para a intensificação do comércio intra-bloco que é a variação errática (porque 

submetida à discricionariedade dos governantes) da taxa de câmbio entre as moedas dos 

países-membros.

No contexto da integração regional os governos se comprometem a não impor barreiras 

comerciais aos bens provenientes dos demais países-membros. Assim, os fluxos comerciais 

tendem a ser ditados (a) pela variação nos graus de eficiência relativa de cada setor das 

economias nacionais (o que determinará o padrão de especialização de cada país); e (b) pela 

evolução da produtividade geral de cada economia (medida pela Produtividade Geral dos 

Fatores). Portanto, em condições de estabilidade cambial uma empresa localizada num dos 

países-membros que produza um bem qualquer com maior eficiência-relativa tenderá a vendê-

lo para todos os demais.
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A balança comercial de cada país expressará o nível geral de competitividade da economia 

nacional, ressalvadas diferenças setoriais muito significativas. Quanto mais eficientes as 

empresas do país, maior a sua tendência a manter superávits comerciais com os parceiros 

do bloco. Na mesma toada, quanto mais acentuada a evolução da produtividade geral da 

economia de um país, mais ela tenderá a atrair investimentos externos diretos (feitos por 

multinacionais),15  contabilizados pela conta de capitais do balanço de pagamentos.

Portanto, o maior risco envolvido nos processos de IR quando os países-membros são muito 

diferentes no que diz respeito aos processos de formação de preços e de ajuste da taxa de 

câmbio é a formação de desequilíbrios estruturais nas transações econômicas intra-bloco.

E o que os governos dos países menos produtivos podem fazer para evitar a consolidação de 

déficits estruturais em suas balanças de comércio e de capitais com os demais membros do 

bloco? Podem, antes de mais nada, atacar as causas da baixa produtividade (geral e setorial), 

nos termos explorados acima e sintetizados na Figura 1. No entanto, os ajustes nas instituições 

e nas políticas públicas necessários para corrigir os incentivos ao setor privado e fomentar a 

elevação da produtividade levam tempo para gerar os efeitos pretendidos. 

No curto prazo, desequilíbrios estruturais do balanço de pagamentos são normalmente 

corrigidos pela desvalorização da taxa de câmbio e/ou pela imposição de restrições às 

importações. No entanto, as duas opções são contraproducentes no médio prazo e precisam 

ser complementadas pelas reformas que elevem a eficiência geral. Se não vier acompanhada 

de medidas para conter o consumo e o investimento (causas da inflação e da apreciação 

cambial), a desvalorização aumentará ainda mais a inflação.16  Do mesmo modo, se restringir 

importações pode minimizar a perda de reservas no curtíssimo prazo, também reduz a 

eficiência das empresas locais que precisarão pagar mais caro por insumos e tecnologia 

importados os quais continuarão disponíveis para suas concorrentes estrangeiras. 
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Assim, desvalorização e protecionismo – as respostas mais fáceis para governos politicamente 

fracos ou que não compreendem a importância de fomentar ganhos de produtividade para 

crescer – prejudicam o dinamismo da economia nacional e o equilíbrio externo. Além disso, 

prejudicam as empresas exportadoras dos demais países que integram o bloco, provocando 

atritos políticos entre os governos nacionais nas instâncias de gerenciamento da integração 

[ver Quadro 1, acima].

3 - Foram colônias de exploração de recursos naturais (ouro, prata, pau-brasil) ou de exploração agrícola em sistema 

extensivo (plantation). Em ambos os casos fez-se a opção de utilizar mão-de-obra escrava ou nativa à qual não se 

estenderam os direitos de cidadania.

4 - A variação da efetividade dos direitos para diferentes categorias resulta de variações no custo de acesso a serviços 

ofertados pelo estado e de variações na eficácia das intervenções governamentais necessárias para garantir esses direitos. 

A universalização do acesso a todos os serviços públicos e de um padrão igualmente eficaz de garantia de direitos têm 

custo orçamentário e dependem da disposição e da eficácia do estado para

5 - De forma bastante simplificada, é possível dizer que o risco capitalista deriva da adequação entre o que se produz e 

oferta e o que é demandado pelos consumidores, mediado pelos preços-relativos (ou seja, os preços de um bem em termos 

dos preços de todos os demais).

6 - Ver Frieden, 2000.

7 - É importante notar que apesar da óbvia referência a um elemento de proximidade geográfica, o termo “regional”  não 

é aqui empregado com essa conotação. Refere-se, antes de mais nada, a uma noção de área econômica politicamente 

construída entre seus membros, o que dispensa o elemento geográfico.

8 - A distinção entre países-membros e não-membros estabelece um caráter discriminatório ou preferencial, porque não 

universalista, cujas consequências econômicas e políticas serão salientadas mais adiante.

9 - Trata-se, aqui, dos chamados custos de oportunidade, que dão substância às vantagens comparativas.

10 - Jagdish Bhagwati (Columbia University), dos mais reconhecidos especialistas em comércio internacional da atualidade, 

ao invés de ALC prefere falar em Áreas de Comércio Preferencial (em inglês, Preferential Trade Arreas-PTAs). Ver Bhagwati 

(2000).

11 - BNTs todas as restrições administrativas que incidem sobre importações.
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12 - É fundamental perceber as diferenças entre os processos de formação de países federativos como os Estados Unidos 

e o Brasil. Nos estado Unidos, treze estados independentes decidiram negociar a formação de uma União. As prerrogativas 

constitucionais da União, em razão da própria natureza do processo de sua formação, fundam-se na abdicação de 

soberanias dos estados. Por isso é natural que os  estados, quando federados, resguardem amplos direitos constitucionais 

e que suas constituições (agora estaduais, ou seja, subnacionais) sejam diferentes entre si em diversos aspectos a 

exemplo do sistema de administração, dos direitos civis, dos sistemas eleitorais, etc. Quando países unitários criam 

federações – unidades administrativas semiautônomas denominadas de estados – por meio da subdivisão do seu território, 

normalmente se dá-se uma elevada concentração de atribuições constitucionais na União (estado nacional) e uma baixa 

autonomia política nas unidades subnacionais (estados). É o que aconteceu no Brasil, com a passagem do Império para a 

República, em 1889. Uma particularidade do caso brasileiro é a inclusão dos municípios no pacto federativo, o que dificulta 

sobremaneira a redefinição das responsabilidades entre os três níveis de administração, objeto de algumas tentativas de 

reforma constitucional nos anos 1990.

13 - O principal órgão deliberativo do Mercosul é o Conselho Mercado Comum, que é um colegiado integrado pelos 

ministros das relações exteriores de todos os países membros.

14 - A OMC foi criada em 1995 para assumir e ampliar as funções do antigo Acordo Geral de Tarifas e Comércio–GATT 

[General Agreement on Tariffs and Trade]. É um organismo internacional com sede em Genebra (Suíça) que tem como 

missão facilitar o comércio internacional por meio de negociações, supervisão das políticas nacionais e solução de 

controvérsias. Entre os princípios básicos que constituem a OMC, a não-discriminação, a reciprocidade e o tratamento 

nacional de empresas e produtos estrangeiros são os mais importantes. Apesar de ferir o princípio da não-discriminação, 

a OMC aceita que seus membros criem áreas de comércio preferencial (PTAs) desde que seus governos assumam o 

compromisso de reduzir significativamente o grau de proteção comercial de seus respectivos países em relação às 

importações provenientes de membros da OMC não pertencentes à PTA [ver Trebilcock & Howse, 2006].

15 - O investimento externo direto é o capital trazido ao país por empresas interessadas em nele se instalar e ou ampliar 

sua participação.

16 - A desvalorização tende a elevar a inflação porque aumenta o custo dos importados e eleva a demanda externa por 

bens que podem ser exportados,  reduzindo sua oferta no mercado local.
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PARTE 2

Evolução Recente da Economia 
Política Venezuelana

Há quatro elementos presentes na atual economia política venezuelana que precisam 

ser analisados para determinar os riscos e oportunidades para o Brasil do aumento da 

interdependência à economia venezuelana que adviria da adesão desta ao Mercosul. São 

eles: (i) a quase total dependência da economia da Venezuela às receitas de exportação e 

aos royalties obtidos pela exploração de petróleo em seu território combinada à deterioração 

do setor; (ii) os impactos sobre a dinâmica do crescimento econômico provocados pela 

implementação de uma política econômica fortemente intervencionista – o chamado 

“Socialismo do Século XXI”; (iii) a flagrante ideologização da política externa; e, (iv) a queda 

substancial na eficácia dos instrumentos democráticos de controle dos que exercem o poder.

A importância do setor de petróleo para a sustentação do atual modelo de intervenção 

do Estado na vida doméstica (políticas sociais e econômicas) e nas relações exteriores 

da Venezuela (investimento do governo venezuelando em e ajuda a governos de países 

selecionados) não pode ser exagerada. 

“A Venezuela é um dos maiores exportadores de petróleo bruto do mundo e 
o maior exportador do Hemisfério Ocidental. Em 2008, o País era o oitavo 
maior exportador líquido de petróleo do mundo. O setor tem importância 
central na economia venezuelana: representa mais de 3/4 do total de 

exportações, quase 1/2 das receitas do governo, e 1/3 do PIB do País”.17  
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Depois de nacionalizar o setor de petróleo nos anos ‘70, quando foi também criada a estatal 

Petróleos de Venezuela–PDVSA, o governo da Venezuela voltou a abrir o setor na década de 

1990. Nessa época foram criados 32 acordos de operação de serviços e quatro associações 

estratégicas, cada uma operada por uma entidade parceira da PDVSA. Desde a posse de Hugo 

Chávez na presidência, o regime de exploração do petróleo tem sido alterado para elevar 

o peso da PDVSA nos contratos de exploração em detrimento das parceiras privadas. Uma 

série de mudanças institucionais, entre as quais algumas que obrigam a estatal a manter uma 

participação mínima de 60% do valor dos contratos, têm sido responsáveis pela gradual saída 

das grandes petroleiras privadas e por sua substituição recente por empresas estatais de 

países aliados da Venezuela na política internacional, como China (CNPC), Irã (Petropars), Índia 

(ONGC) e Brasil (Petrobrás). 

Esse movimento de crescente ameaça aos contratos e aos direitos de propriedade, assim como 

a forte repressão aos trabalhadores da estatal, é normalmente apontado como responsável 

pela queda tanto da produção total quanto, o que é ainda mais grave, da produtividade do 

setor.18  Assim, se em 2000 a Venezuela produzia aproximadamente 3 milhões de barris diários 

(b/d) hoje o número é praticamente 37% inferior (1,9 milhões b/d).19  

No entanto, para se ter uma noção mais precisa da importância da economia do petróleo para 

o governo Chávez  é fundamental contrastar esse declínio da produção à variação no preço 

do petróleo no mercado internacional: o preço da principal exportação venezuelana cresceu 

quase oito vezes entre 1999 e 2007, fazendo a economia crescer a 10% ao ano no mesmo 

período.20  

“Isso provocou uma queda acentuada no número de venezuelanos que vivem 
na pobreza, de 43% em 1999 para 27,5% no início deste ano [2007], segundo 
dados do governo. Centenas de milhares de carros novos transformaram 
Caracas num grande engarrafamento durante todo o dia. O boom tem sido 
alimentado principalmente pelo gasto público, que passou de cerca de 20% 
do PIB no final dos anos 1990 para 38% no ano passado (incluindo vários 
fundos controlados pelo presidente que são mantidos fora do orçamento). Esse 
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crescimento foi amplificado por políticas monetária e fiscal expansionistas. 
Para controlar a inflação, a taxa de câmbio oficial foi indexada em 2.150 
bolívares por dólar. Isto [foi] possível (...) porque a receita das exportações 
de petróleo subiram drasticamente, de US$ 17 bilhões em 1999 para US$ 58 
bilhões no ano passado.”21 

Apesar de desejável, a redução da pobreza e o aumento do consumo resultantes de políticas 

inconsistentes têm vida curta. Quando o preço internacional do petróleo despencou, de US$ 

140 o barril [do tipo Brent] em junho de 2008 para US$ 44 em dezembro do mesmo ano, 

caíram na mesma proporção as receitas da PDVSA e do governo, assim como a disponibilidade 

de reservas em moeda estrangeira para arcar com o elevado patamar de importações 

sustentado nos 6,5 anos de bonança.

Ao invés de estimular o aumento da produção e da produtividade para dar conta da maior 

necessidade de obter receitas de exportação, em 2009, o governo optou pelo caminho oposto 

e afrontou drasticamente os direitos de propriedade expressos em contratos de exploração 

firmados com empresas privadas estrangeiras, alterou a legislação para impor maior 

participação da PDVSA nos contratos e determinou a ocupação de plataformas de perfuração, 

docas e embarcações de empresas privadas, domésticas e estrangeiras, contratadas pela 

estatal.22  Sete das onze empresas que operavam no cinturão do Orinoco, incluindo a norte-

americana Chevron, a britânica BP e a francesa Total, aceitaram os novos termos propostos 

pela PDVSA, que entre outras coisas excluem a possibilidade de escolha de uma corte 

internacional de arbitragem. Exxon, Conoco, Petro-Canada e Opic, uma empresa de Formosa, 

não aceitaram os novos termos e deixaram o País.23,24  

Depois de anos de receitas recordes, a dívida acumulada da PDVSA havia chegado a quase 

US$ 70 bilhões em setembro de 2008, 60% dos quais acumulados em apenas dois anos. Em 

seus ativos, havia empréstimos a receber no montante de US$ 24 bilhões, mas parte dos quais 

era de baixa qualidade como os concedidos a Cuba e outros países caribenhos em troca de 

apoio à política externa de Chávez.25 
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Em suma, alguns dos principais indicadores de ideologização na gestão da PDVSA e da política 

energética (gás, petróleo e derivados) venezuelana são: 

• duplicação do número de funcionários da estatal desde 2003, sem prevalência do 

mérito e da especialização;

• envolvimento da empresa em projetos estranhos a seu ramo de atividade (construção 

habitacional, importação de alimentos, gestão agrícola e projetos de educação de 

adultos, entre outros);

• plano de redirecionar parte substancial das exportações dos Estados Unidos 

(historicamente, o principal destino) para a China;

• quebra de contratos com empresas estrangeiras, privadas e estatais;

• utilização das reservas para financiar governos politicamente alinhados.

Todos esses fatores presentes na evolução do regime de exploração do petróleo na Venezuela  

representam fielmente o que o presidente Chávez chama de “Socialismo do Século 21”. 

Este, como o socialismo do passado, requer eliminar as instituições que permitem a interação 

espontânea entre indivíduos e empresas que têm objetivos diferentes e dificilmente 

compatíveis, por meio do estabelecimento pelo estado de regras claras e universais para 

garantir a propriedade privada sobre os fatores de produção – terra, trabalho, capital – e, 

assim, a sua livre conversão em preços e a realização de contratos  entre os agentes. 

Se no mercado esses agentes trocam direitos de propriedade sobre produtos, serviços 

e fatores, a garantia desses direitos é essencial para que as trocas ocorram livre e 

eficientemente. 

Assim como visto na primeira parte deste trabalho, além de garantir a propriedade privada, 

são tarefas fundamentais do governo para a ampliação dos contratos voluntários a garantia da 

liberdade de entrada de novos concorrentes no mercado, a oferta de infra-estrutura adequada, 

a formação de capital humano e a estabilidade macroeconômica e política. Nada disso, no 

entanto, é desejável no modelo socialista de Hugo Chávez. Senão vejamos.
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Nos últimos anos, o governo da Venezuela promoveu um amplo processo de nacionalizações 

de empresas e setores inteiros da economia. Apenas no final de 2009 foram fechados sete 

pequenos bancos e uma seguradora, presos vários de seus administradores e transferidos 

seus ativos para bancos estatais.26  Grandes bancos estrangeiros também foram ameaçados 

e alguns dos mais importantes decidiram encerrar suas atividades no País. No setor de 

abastecimento (alimentos e agro-pecuária), o governo nacionalizou empresas e estabeleceu 

requisitos de produção (o que devem produzir) e tetos para os preços dos produtos.

“Um planta de arroz pertencente à Cargill, uma empresa americana, foi 
expropriada por supostamente violar a ‘lei de segurança alimentar’. Duas 
plantas de propriedade da empresa Polar, o maior conglomerado privado da 
Venezuela, foram retomadas ‘temporariamente’ para impor uma produção de 
arroz a preços controlados. Como outras empresas, a Polar argumenta que 
os controles forçam-na a vender com prejuízo.Ela segue vendendo variedades 
aromatizadas de arroz, até agora não-regulamentadas. Chávez rejeita este 
argumento, e ameaçou expropriar todos os negócios da Polar (que incluem 
a fabricação de cerveja) e pagar uma indenização em títulos do governo ao 
invés de dinheiro. Mas os produtores de arroz dizem que a produção caiu 
porque não há nenhum incentivo para investir nas fábricas ou fazendas. Eles 
ressaltam que o próprio governo abastece cerca de metade do mercado, e se 
queixam de que as importações estão prejudicando seus negócios. O governo 
também expropriou duas outras fábricas, uma de fazer macarrão e outra de 
atum em lata. Outras fábricas que produzem alimentos básicos estão sendo 
inspecionadas, e ordenadas a se concentrarem na produção de produtos cujos 
preços são controlados pelo governo. Proprietários temem que isso os leve 
à falência. Várias fazendas foram tomadas por tropas e apoiadores civis do 
governo.”27 

O resultado mais óbvio dessas medidas é desestimular a produção e a elevação da 

produtividade, assim como a adoção pelo empresário de estratégias de camuflagem de preços 

e venda em mercados paralelos, quando não a retirada do capital do País.

 No setor de comunicações, o governo forçou todas as empresas que apoiaram um golpe de 

estado contra Chávez, em 2002, a fechar as portas. As mais importantes redes independentes 
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de TV, RCTV e Globovisión, foram fechadas e seus proprietários perseguidos pelo governo 

como criminosos. Dos doze canais atualmente em operação na TV aberta, seis pertencem 

diretamente ao governo. São também centenas de rádios a difundir os discursos do presidente 

e informações diretamente repassadas pelo governo. Além disso, a legislação estabelece o 

direito irrestrito do presidente de interromper a programação regular e a convocar cadeias 

de transmissão de seus pronunciamentos. De acordo com um especialista em meios de 

comunicação, Antonio Pasquali, desde que assumiu o poder Chávez utilizou essas cadeias para 

transmitir mais de três mil horas – “o equivalente a uma hora por dia, seis dias por semana, 

por dez anos”.28

Os pequenos e médios comerciantes também não estão livres de interferências 

governamentais que distorcem decisões de investimento e consumo, prejudicando sua 

capacidade de planejamento e prosperidade. Decisões intempestivas do presidente, como o 

congelamento das relações diplomáticas com a Colômbia e o estabelecimento de restrições 

aos produtos do país vizinho, em julho de 2009, afetaram drasticamente o fluxo de cargas 

entre os dois países e, com ele, o bem-estar das famílias, as receitas dos comerciantes na 

região fronteiriça e mesmo a produção industrial do País.

“Para cada país [Venezuela e Colômbia], o outro é o segundo maior parceiro 
comercial (depois dos Estados Unidos em ambos os casos). O comércio 
bilateral totalizou US$ 7.2 bilhões no ano passado, dos quais 6 bilhões foram 
exportações colombianas – principalmente de alimentos, animais vivos, 
vestuário e carros. Quatro quintos desse comércio passou pela estrada sinuosa 
que liga San Antonio [na Colômbia] com a capital do estado [de Táchira], San 
Cristóbal [na Venezuela]. ‘Isso representa 50 mil empregos diretos e 250 
mil indiretos’, diz José Rozo, um líder empresarial local. Muitos destes estão 
em empresas de transporte e agências alfandegárias.’ Antes, os motoristas 
locais faziam cerca de 500 viagens por dia’, disse Rozo. ‘Agora são cerca de 
80.’ A indústria em Táchira também sofreu o choque, já que muitas empresas 
dependiam de importações da Colômbia. A fronteira não está fechada. Mas 
poucos dos 30 mil colombianos que costumavam atravessar a fronteira a 
cada dia para fazer compras continuam a fazê-lo porque a Guarda Nacional da 
Venezuela confisca seus bens, quando eles cruzam de volta a fronteira, diz um 
lojista.”29 
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Mudanças frequentes nas regras, interferência no sistema de formação de preços, quebra 

de contratos, ameaças de nacionalização de empresas privadas e aumento da presença 

do estado em setores econômicos onde existe clara possibilidade de atuação de firmas 

privadas (sob concorrência) são as principais causas de três desequilíbrios fundamentais 

por que vem passando a Venezuela desde a queda dos preços do petróleo: microeconômico, 

macroeconômico e do setor externo da economia.

   Fonte: Banco Mundial

O desequilíbrio microeconômico está diretamente relacionado às ameaças e frequentes violações 

dos direitos de propriedade, além da baixa importância atribuída pelo governo à formação de 

capital humano e à provisão de infra-estrutura física adequada ao setor privado. A queda da 

produtividade, o desabastecimento e a formação de mercados paralelos são, assim, os indicadores 

de mal funcionamento da economia. O desequilíbio macroeconômico é bastante evidente pela 

baixa taxa de crescimento do PIB e pela inflação alta e crescente, passando dos 30% ao ano apesar 

dos controles de preços e congelamentos impostos pelo governo [Ver Gráfico 1, acima]. Como 

assinalado na primeira parte deste artigo, inflação alta cria uma tendência à apreciação da taxa de 

câmbio nominal, o que penaliza os produtores locais de bens que podem sofrer concorrência do 

exterior e ameaça o equilíbrio das contas externas [Ver Gráfico 2, abaixo].
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A combinação desses três desequilíbrios econômicos torna o aprofundamento dos vínculos 

comerciais, financeiros e políticos com a Venezuela um objetivo altamente questionável. 

Importante ressaltar que a relutância em investir no País, expressa no Gráfico 3, acima, 

também aponta nessa direção. Como enfatizado na última seção da Parte 1, acima, diante deles 

um governo pouco comprometido com a doutrina liberal, como o de Hugo Chávez, tenderá a 

recorrer subita e intempestivamente a medidas que restringem importações e desmontam o 

planejamento de empresas exportadoras localizadas no exterior.

   

Fontes: FMI (1990-99); Banco Central da Venezuela (2000-08); Cepal (2009)

 

   

Fonte: Banco Central da Venezuela
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A flagrante ideologização da política externa bolivariana é outro elemento constitutivo da 

economia política do País. O anti-americanismo do governo Venezuelano é consistente com a 

opção de aprofundar o modelo econômico estatista e dirigista feita pelo presidente Chávez, 

já que este se propõe a ser a antítese do capitalismo-democrático norte-americano. No 

entanto, uma política externa anti-americana não é uma necessidade ou mesmo um requisito 

para um país que se propõe a seguir um modelo alternativo ao de Washington. Que sirva de 

contra-exemplo o caso da China, país que segue um modelo alternativo de economia política  – 

apelidado por muitos de capitalismo autoritário ou socialismo de mercado – ao mesmo tempo 

em que aprofunda sua interdependência econômica e sua cooperação política com o Ocidente.

Desde a ascensão de Chávez a política externa venezuelana tem-se caracterizado por: 

(i) esforço de aproximação diplomática a países definidos pelo governo dos Estados 

Unidos e seus principais aliados como párias [rogue states] da comunidade 

internacional – especialmente, Irã, Síria, Iraque (antes da ocupação norte-americana) e 

Líbia;30 

(ii) esforço de aproximação diplomática a países vistos como potencialmente interessados 

em operar para reduzir o pesos dos EUA na política mundial, como Rússia e China;31 

(iii)  confrontação direta à crescente cooperação militar entre EUA e Colômbia, no âmbito 

do Plan Colombia, uma iniciativa para treinamento e financiamento das forças armadas 

colombianas para combate o narcotráfico e enfrentar as guerrilhas;32 

(iv)  apoio direto (financeiro) ou indireto (via contratos subsidiados de exportação de 

petróleo) a governos de países que se alinham às diretrizes socialistas do presidente 

Chávez, especialmente Argentina, Bolívia, Cuba, Equador, Nicarágua e República 

Dominicana;33 

(v)  padrão errático de vinculação a processos de integração regional, aderindo para 

depois retirar-se, como no caso da Comunidade Andina de Nações, ou simplesmente 

dispendendo recursos para criar organismos regionais que posteriormente mostram-se 

inviáveis, como Alba, Unasul, Banco do Sul, entre outros.

Todos esses aspectos da política externa venezuelana podem apresentar aparentes ganhos 
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de natureza política – como o aumento da projeção internacional do País e, especialmente, 

de seu governante máximo. No entanto, do ponto-de-vista econômico seus impactos são 

essencialmente negativos para praticamente todos os estratos da população do país – exceção 

apenas para os chamados “Boligarcas”, indivíduos que enriqueceram muito e rapidamente 

atuando em setores que recebem forte aporte de recursos estatais.34  A razão disso é 

relativamente simples, o aumento da interdependência econômica – comercial, financeira ou 

produtiva – com países que crescem pouco beneficia menos a economia doméstica do que a 

interdependência com países dinâmicos.

O último dos aspectos relevantes da economia política venezuelana é a queda substancial 

na eficácia dos instrumentos democráticos de controle dos que exercem o poder, 

em particular o próprio Presidente. Numa democracia, o controle dos governantes se dá 

pelos pesos e contrapesos estabelecidos na separação dos poderes executivo, legislativo 

e judiciário. É certo que em todos os países observa-se uma preponderância do Executivo 

sobre os demais, em especial o Legislativo, que perdeu sua prerrogativa de legislar com 

exclusividade. No entanto, nas verdadeiras democracias ocidentais o Legislativo assumiu 

a prerrogativa de fiscalizar o Executivo e o Judiciário mantém sua incumbência-mor de 

avaliar a constitucionalidade de tudo o que emana dos dois outros poderes. Essa dinâmica 

foi completamente perdida na Venezuela de Chávez, uma vez que o Congresso é quase 

inteiramente dominado pelos partidos que apóiam o presidente – resultado da decisão 

dos oposicionistas de boicotar as eleições legislativas de 2006 – e o Judiciário foi quase 

inteiramente nomeado por parlamentares da base política do presidente Chávez.

Como indica um relatório da ONG internacional Human Rights Watch,
“Em 2004, descontente com uma série de controversas decisões judiciais, 
o presidente e seus apoiadores na Assembléia Nacional lançaram um golpe 
político sobre o Supremo Tribunal Federal. Eles promulgaram uma nova 
lei ampliando o tribunal de 20 para 32 membros. Como a lei permite que 
o Legislativo selecione novos membros do Supremo por maioria simples a 
coalizão de governo foi capaz de usar sua estreita maioria na Assembleia 
Nacional para obter uma esmagadora maioria de lugares no Tribunal. (Na 
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época, acreditava-se que o Tribunal seria dividido igualmente entre os aliados 
de Chávez e seus opositores.) A lei também deu à Assembléia Nacional o 
poder de remover juízes do Supremo com uma votação por maioria simples, 
em vez de uma maioria de dois terços como exigia a Constituição de 1999. A 
lei, em suma, tornou possível para a coligação governamental tanto definir a 
composição quanto perseguir politicamente [pack and purge] os membros da 
mais alta corte do país.”35  

Outra importante dimensão do controle político dos governantes é dado pela independência 

administrativa entre diferentes níveis de administração – municipal, estadual e federal. A 

realização de eleições regulares, livres e competitivas para cargos executivos e legislativos nos 

três âmbitos de exercício do poder político frequentemente sinaliza aos governantes nacionais 

variações significativas no grau de satisfação do eleitorado, induzindo ajustes. Ademais, esses 

pleitos normalmente são utilizados por partidos e lideranças políticas das oposições para 

apresentar suas críticas e propostas alternativas às dos governos nacionais. 

A despeito do calendário eleitoral venezuelano ter sido rigorosamente seguido durante os 

anos em que o presidente Chávez esteve à frente do País, parece claro que sua liderança 

tem sido utilizada para alterar substancialmente a legislação eleitoral e a Constituição num 

sentido que debilita o exercício dos pesos e contra-pesos democráticos. Seu governo, por 

meio do controle que exerce no Congresso e no Judiciário, tem sistematicamente perseguido 

judicialmente as principais lideranças da oposição (da mesma forma que faz com empresários 

que ousam desafiar as diretrizes econômicas do governo), alterado as regras eleitorais a fim 

de diminuir os riscos de derrota dos candidatos governistas e alterado inclusive as regras 

do sistema federativo venezuelano (que estabelece as responsabilidades entre os governos 

nos diferentes níveis de administração) para diminuir as margens de exercício do poder pelos 

políticos da oposição eleitos para cargos executivos sub-nacionais.

Além dos poderes constituídos, o controle democrático dos governantes também se exerce 

por meio de organizações da sociedade civil como a imprensa, os sindicatos (de patrões e 

empregados) e as organizações do terceiro-setor (ONGs, institutos de pesquisa). Todos esses 
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mecanismos de participação política e controle do governo foram deteriorados na Venezuela 

depois da ascensão de Chávez ao poder e, especialmente, depois que ele mesmo reemerge do 

golpe fracassado que sofreu em 2002.

Como já salientado, todos os canais independentes de televisão foram fechados – formalmente, 

suas licenças para operar não foram renovadas. A despeito de ainda haver liberdade de 

expressão – especialmente na imprensa escrita – existe um claro movimento do governo para 

conter as vozes discordantes. Neste particular, o mesmo relatório do Human Rights Watch 

salienta que

“a Venezuela ainda goza de um debate público vibrante, no qual os meios de 
comunicação anti-governistas e pró-governo são igualmente incisivos em suas 
críticas e defesa de Chávez. No entanto, em seus esforços para ganhar terreno 
na ‘guerra da mídia’, o governo se envolveu em ações discriminatórias contra 
os veículos que apresentam os argumentos da oposição, reforçou a capacidade 
do estado para limitar a liberdade de expressão, e criou incentivos poderosos 
para os críticos do governo exercerem a auto-censura. Se o governo optar por 
utilizar as novas regras que tratam de infrações fala expandida e disposições 
incitação de forma mais agressiva a sanção expressão pública, o debate 
político existente poderia ser drasticamente cerceado.”36  

 Mais especificamente, segundo o mesmo relatório o governo Chávez (a) expandiu o escopo 

das chamadas “leis de desacato” – que punem referências consideradas desrespeitosas a 

autoridades governamentais – e elevou as penas para crimes de injúria e difamação; (b) 

expandiu e elevou as penas previstas em vagos “crimes de incitação” à guerra, ao desrespeito 

à ordem pública e ao crime, previstas na Lei de Responsabilidade Social no Rádio e na 

Televisão, de 2004;37  (c) restringiu o acesso público a informações retidas por agentes 

governamentais; (d) abusou dos controles estatais sobre frequências de transmissão por meio 

de ameaças ou punições aos canais que têm uma programação mais crítica, ao mesmo tempo 

em que favorecia canais estatais ou comerciais que abrem mão de criticar o governo de forma 

mais dura. [Human Rights Watch, 2008]
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Além da imprensa, as organizações sindicais e da sociedade civil são importantes mecanismos 

de controle dos governantes. Na Venezuela de Chávez, entretanto, o governo tem interfirido 

direta e indiretamente nessas organizações, tirando-lhes a independência para fiscalizá-lo 

e criticá-lo. O envolvimento nas eleições para dirigentes sindicais tornou-se uma prática. 

O governo também se recusa a negociar contratos coletivos com sindicatos legalmente 

estabelecidos, porém críticos, ao mesmo tempo em que oferece benefícios às categorias que 

são lideradas por sindicatos pró-Chávez. Muitos trabalhadores foram punidos, inclusive com a 

demissão, ou incluídos em listas-negras por participarem de greves legítimas.38 

Entidades da sociedade civil engajadas na defesa dos direitos humanos têm sido duramente 

reprimidas (mesmo que por mecanismos disfarçados) pelo governo Chávez. Algumas dessas 

organizações foram acusadas de cumplicidade com subversivos, enquanto outras foram objeto 

de tentativas de exclusão de fóruns internacionais por receberem financiamento do exterior. 

De modo geral, e seguindo o que aplica aos sindicatos, o governo demonstra claramente seu 

interesse em controlar as atividades dessas entidades que permitiria a elas assumir uma 

posição politicamente mais independente, como é o caso da busca por financiamentos.39 

16 - A desvalorização tende a elevar a inflação porque aumenta o custo dos importados e eleva a demanda externa por 

bens que podem ser exportados,  reduzindo sua oferta no mercado local.

17 - Country Analysis Brief: Venezuela (2010), Energy Information Administration, governo dos Estados Unidos. Disponível 

em: http://www.eia.doe.gov/emeu/cabs/Venezuela/pdf.pdf

18 - Em 2002, quase metade dos trabalhadores da PDVSA entraram em greve e 18 mil deles (sendo mais de 3 mil 

engenheiros) foram demitidos. Alguns analistas internacionais estimam que essas demissões  deixaram prejuízos 

permanentes na empresa. Ver Country Analysis Brief: Venezuela (2010), op cit.

19 - Idem.

20 - The Economist, 9/8/2007.

21 - The Economist, 6/12/2007.
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22 - As decisões seguiram-se a um movimento de forte pressão da estatal para renegociar suas dívidas com essas mesmas 

empresas, posteriormente expropriadas. The Economist, 14/5/2009.

23 - The Economist, 28/6/2007 e 3/9/2009.

24 - Em 7/2/2008 a Exxon anunciou a obtenção de mandados judiciais nos Estados Unidos, no Reino Unido, nos Países 

Baixos e nas Antilhas Holandesas que impediam a PDVSA de dispor de mais de US$ 12 bilhões em ativos. The Economist, 

14/2/2008.

25 - A Iniciativa Petrocaribe, por exemplo, aparece como um forte incentivo à adesão de países caribenhos à ALBA–

Alternativa Bolivariana para as Américas, uma iniciativa de Chávez para esvaziar as negociações da ALCA–Área de 

Livre-Comércio das Américas, esta uma iniciativa de integração regional lançada pelo governo dos Estados Unidos, nos 

anos 1990, e cujo processo negociador estendeu-se, sem sucesso, entre 2001 e 2005. Os países incluídos na Iniciativa 

Petrocaribe beneficiam-se de preços de petróleo e derivados abaixo do mercado, condições muito favoráveis de 

financiamento a longo prazo e, muitas vezes, pagamento pelas importações de petróleo venezuelano em serviços ou 

produtos que podem exportar. Algumas estimativas apontam para exportações no montante de 80 mil b/d no âmbito da 

Iniciativa (59 milhões de barris entre 2005-08). As exportações para Cuba, uma rubrica específica, chegam a 90 mil b/d de 

petróleo bruto e derivados. 

A ALBA foi uma iniciativa lançada por Hugo Chávez, em 2004, para fazer frente às negociações da ALCA–Área de Livre-

Comércio das Américas, esta uma iniciativa de integração regional lançada pelo governo dos Estados Unidos, nos anos 

1990, e cujo processo negociador estendeu-se, sem sucesso, entre 2001 e 2005. Inicialmente, a ALBA reuniu apenas 

Venezuela e Cuba, mas posteriormente atraiu outros seis países: Bolívia (2006), Nicarágua (2007), Rep. Dominicana 

(2008), Equador, Antígua & Barbados, e São Vicente & Granadinas (2009). Na qualidade de países-observadores 

participam também Granada, Haiti, Paraguai, Uruguai e Irã.

26 - The Economist, 10/12/2009.

27 - The Economist, 10/3/2009.

28 - Idem, 25/6/2009.

 

29 - The Economist, 28/7/2009.

30 - A Coréia do Norte é também um dos países apontados pelos EUA como párias, mas a aproximação de Chávez em 

relação a ela tem sido muito mais modesta do que em relação aos demais.

31 - “A aposta da China na Venezuela de Hugo Chávez é potencialmente a mais controversa. O Banco de Desenvolvimento 

da China emprestou dois terços do capital para um fundo conjunto de US$ 12 bilhões  que as empresas chinesas poderão 

tocar para projetos de investimento na Venezuela. A maior parte desses recursos provavelmente será usada no setor de 

petróleo: a CNPC, uma empresa chinesa, está operando várias pequenas jazidas e está investindo nas região do Orinoco. 

Os Estados Unidos têm sido o principal mercado externo para o petróleo venezuelano. A Venezuela fornece cerca de 

10% das importações americanas de petróleo e a Petróleos de Venezuela (PDVSA), a estatal monopolista do petróleo, é 

proprietária da Citgo, uma distribuidora norte-americana de petróleo, que tem várias refinarias especialmente adaptadas 

para processar o petróleo pesado e sulfuroso do país. Essa dependência mútua tem sido um incômodo para Chávez, 

e ele tem dito repetidamente que quer desviar o petróleo venezuelano para a China (embora os custos de transporte 

sejam muito mais elevados). Até agora, as exportações de petróleo venezuelano para a China aumentaram de um nível 

insignificante para 398 mil b/d. Mas a PDVSA anunciou que quer aumentar o fluxo para 500 mil b/d em dezembro. Isso só 

seria viável se as transferências para os Estados Unidos fossem reduzidas. O interesse mais forte da Rússia na América 
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Latina é a venda de armas. Entre 2005 e 2008, Chávez comprou armas da Rússia no valor de US$ 4,4 bilhões, incluindo 

24 caças Sukhoi. Como o preço do petróleo caiu no ano passado, encolhendo o pote de Chávez, a Rússia ofereceu uma 

linha de crédito de US$ 1 bilhão para novas aquisições de armas. Este mês, Chávez disse que iria comprar “os batalhões 

de tanques” da Rússia na sua próxima visita a Moscou, em resposta a um contrato permitindo o uso de bases militares da 

vizinha Colômbia pelos Estados Unidos. Mas a sua compra mais preocupante foi de 100 mil rifles automáticos Kalashnikov 

e uma linha de produção para construir mais. As autoridades colombianas temem que alguns desses rifles acabem com a 

guerrilha das FARC. Em 2007, em Teerã, ele se juntou aos iranianos para declarar um “eixo da unidade” contra os Estados 

Unidos. Conversaram sobre cooperação nuclear. Venezuela e Cuba, juntamente com a Síria, foram os únicos países que 

apoiaram o programa nuclear do Irã em uma votação em 2006 no âmbito Agência Internacional de Energia Atômica, das 

Nações Unidas. Ahmadinejad fez duas visitas à América Latina, passando por Nicarágua, Equador e Bolívia, bem como 

Venezuela, nas duas ocasiões. Seu governo abriu embaixadas no Chile, Colômbia, Equador, Nicarágua e Uruguai. No 

âmbito de um programa de investimentos patrocinado pelos dois governos, empresas iranianas estão fazendo tratores e 

automóveis na Venezuela, e construindo casas para os pobres.” The Economist, 13/8/2009.

32 - “Chávez já gastou pelo menos US$ 4,4 bilhões em caças, helicópteros militares e rifles russos. Este mês, ele disse que 

tinha encomendado 92 tanques e mísseis anti-aéreos usando um empréstimo de US$ 2,2 bilhões da Rússia. Informações 

da imprensa dizem que três submarinos podem vir a seguir. Os mísseis parecem ser uma resposta apressada a um acordo 

no mês passado em que a Colômbia cedeu aos Estados Unidos instalações em sete bases aéreas para serem utilizadas em 

operações de combate ao narcotráfico. Chávez preferiu ver nisso uma ameaça. As baterias de mísseis tornariam ‘muito 

difícil para as aeronaves estrangeiras virem aqui nos bombardear’, disse ele. Mas a sua própria compra, por sua vez, 

alarmará a Colômbia.” The Economist, 17/9/2009

33 - “Ao longo dos últimos dez anos, o volume de ajuda oferecido pela Venezuela tem sido comparável ao da China, 

embora agora esteja ficando para trás. Gustavo Coronel, um crítico do presidente Hugo Chávez, diz que Chávez assumiu 

‘compromissos’ no exterior da ordem de US$ 43 bilhões dólares desde 1999. Aproximadamente US$ 17 bilhões poderiam 

ser descritos como ajuda, incluindo o petróleo barato a Cuba e transferências de dinheiro para a Bolívia. O relatório estima 

que apenas o programa de petróleo-barato da Venezuela custa US$ 1.7 bilhões por ano, embora o seu item mais ostentador 

– o de óleo para a calefação doméstica destinado à população pobre dos Estados Unidos – tenha sido recentemente 

descartado.” The Economist, 4/6/2009

 

34 - The Economist, 9/8/2007

35 - Human Rights Watch. (2008), “A Decade Under Chávez”. Disponível em: http://www.hrw.org/en/node/64174/

section/4#_ftn87 (acessado em 12/7/2010)

36 - Human Rights Watch. (2008), “A Decade Under Chávez”, op cit.

37 - “Em várias ocasiões, autoridades governamentais alertaram os responsáveis pelos canais [de TV] que cobriam 

protestos ou mostravam repetidas imagens de demonstrações de violência que poderiam vir a ser punidos nos termos 

das disposições sobre incitamento. Dado que os funcionários do governo muitas vezes alegam que existem intenções 

subversivas por trás de cobertura jornalística crítica, jornalistas e radialistas têm boas razões para temer que essas 

disposições redigidas de forma vaga poderiam ser usadas para puni-los mesmo no caso de uma cobertura jornalística 

legítima”. Human Rights Watch. (2008), “A Decade Under Chávez”, op cit.

38 - Idem.

39 - Idem.
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PARTE 3

As Eleições de 2010 na Venezuela 
e no Brasil e suas Possíveis 
Repercussões para a Integração 
Econômica dos Dois Países
Eleições são momentos únicos numa democracia: por meio delas são escolhidos os ocupantes 

dos principais cargos de mando do país – indivíduos que tomarão decisões que  todos 

precisarão respeitar. Para serem realmente democráticas, as eleições precisam se caracterizar 

por: ampla liberdade de informação – imprensa livre; direito universal à participação política 

(votar e ser votado); regras claras e de simples aplicação por autoridades independentes ao 

governo; amplo direito de todos os cidadãos para se organizar politicamente e para se opor 

ao governo, especialmente as minorias; clara separação entre os recursos públicos geridos 

pelo governo e os recursos de campanha utilizados pelos candidatos que apoiam o governo. 

Todos esses elementos estão em franca deterioração na Venezuela, o que tem levado o país a 

ser visto como uma semi-democracia por muito analistas,40  mas se encontram aparentemente 

consolidados no caso brasileiro, a despeito de eventuais incidentes em contrário.

Além dessa diferença na qualidade institucional dos dois países e suas respectivas 

democracias, ao tratar dos possíveis impactos das eleições de 2010 nos dois casos 

é importante salientar que a eleição brasileira será muito mais abrangente do que a 

venezuelana. Enquanto nesta última serão eleitos apenas os representantes da Assembléia 

Nacional – o poder Legislativo, que é unicameral –, no Brasil serão escolhidos representantes 
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para os legislativos estaduais (unicameral) e federal (Câmara e 2/3 dos Senado), além dos 

chefes executivos nos dois planos administrativos (governadores e Presidente da República).

Desse modo, os impactos para o Mercosul podem ser muito maiores como resultado das 

eleições brasileiras do que das venezuelanas.

AS ELEIÇÕES LEGISLATIVAS DE 2010 E O ESPERADO 
ENFRAQUECIMENTO DE CHÁVEZ

Apesar da clara deterioração das instituições democráticas, o governo Chávez jamais alterou o 

calendário eleitoral para evitar um resultado negativo nas urnas. Em pelo menos uma ocasião 

Chávez saiu derrotado das urnas: no referendum de dezembro de 2007, quando ele tentou, 

pela primeira vez, abolir as restrições constitucionais à reeleições indefinidas dos chefes dos 

executivos.41  No entanto, uma das peculiaridades do regime tem sido a alteração das regras, 

sempre com a expectativa de beneficiar a base de apoio do governo. 

No caso atual, a expectativa realista de ter que dividir a Assembléia Nacional com anti-

chavistas – porque o controle quase total obtido em 2006 se deveu apenas à equivocada 

estratégia de boicote patrocinada pela oposição – levou o governo a alterar a legislação 

eleitoral, substituindo o sistema de representação proporcional estabelecido na Constituição 

por um sistema majoritário. Ou seja, ao invés de privilegiar a representatividade dos diversos 

estratos da sociedade (o que certamente contribuiria para elevar o peso da oposição), o novo 

sistema eleitoral objetiva elevar exponencialmente o peso dos maiores partidos. 

Além disso, duas outras medidas foram tomadas pelo governo com vistas a assegurar o 

predomínio de sua bancada na nova Assembléia: de um lado, o organismo encarregado de 

supervisionar o processo eleitoral foi incumbido de redesenhar o mapa dos distritos eleitorais 

nos quais candidatos da situação e da oposição serão eleitos por maioria simples; de outro, 
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o presidente ordenou, sem sucesso, que os partidos de sua base parlamentar se unificassem. 

O desenho dos distritos eleitorais – gerrymandering, na denominação em inglês – tem sido 

utilizado em muitos países para aumentar artificialmente o peso parlamentar de minorias 

específicas da sociedade que se encontram geograficamente dispersas no território – é o caso 

dos negros, nos Estados Unidos. O risco que essa prática encerra é que a orientação básica na 

definição dos distritos seja beneficiar um partido político e, indiretamente, o governo, ao invés 

de uma minoria que ficaria fora do Legislativo. E justamente isso, inquestionavelmente, foi o 

que levou a maioria chavista na Assembléia Nacional a implementar tal medida.

Qualquer expectativa de vitória da oposição nas eleições parlamentares de 2010 precisa ser 

analisada tanto em comparação com o resultado de 2006 quanto pelo lado da manipulação 

das regras eleitorais. Se a primeira comparação nos permite prever que a oposição certamente 

crescerá, podendo mesmo vir a controlar o Legislativo como a maior minoria, a segunda 

nos obriga a considerar que os candidatos pró-Chávez concorrerão em distritos eleitorais 

artificialmente desenhados pelo próprio governo. Concorrerão, assim, como francos favoritos.

Ademais, como já indicado, as eleições servirão apenas para compor o Legislativo, de onde 

não se espera que venha a emergir qualquer ameaça mais forte ao poder do Presidente. A 

verdadeira importância dessas eleições para a oposição é a ocupação de espaços privilegiados 

para organizar-se para as eleições presidenciais de 2012. Nesse sentido, e nesse apenas, é que 

o presidente Chávez deve temer o que as urnas devem lhe dizer em 26 de setembro próximo.

Pela mesma razão, os impactos das eleições legislativas deste ano para o Mercosul e as 

relações de Venezuela e Brasil devem ser baixos. Os poderes da Assembléia Nacional para 

afetar o conteúdo das políticas econômicas são praticamente nulos e tudo indica que, 

mantidos os preços do petróleo no patamar atual (US$ 80 por barril), o ritmo de deterioração 

da economia venezuelana será mantido.
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AS ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS NO BRASIL E O FUTURO DA 
POLÍTICA EXTERNA LULISTA

Política externa não é um tema eleitoralmente importante no Brasil. Ao longo de sua história, 

o Ministério das Relações Exteriores (Itamaraty) destacou-se como uma das agências mais 

autônomas do governo federal, conseguindo, inclusive, que um funcionário de carreira 

ocupasse um dos dois postos mais altos da administração (ministro e secretário-geral) em 

todos os governos, civis ou militares. E esse insulamento burocrático fez com que se criasse 

uma linha de atuação muito clara e consistente ao longo do século 20, a qual esteve por muito 

tempo centrada no respeito aos seguintes princípios: “a solução pacífica de controvérsias, 

a defesa da não-intervenção e da autodeterminação dos povos e a ênfase na busca do 

desenvolvimento”.42 

A política externa do governo Lula tem sido analisada por muitos como exageradamente ativa 

e até mesmo partidarizada, no terreno político, e pouco efetiva no econômico.43  Não parece 

haver dúvida de que os principais objetivos perseguidos pelos formuladores e operadores 

da política externa desde 2003 são: (i) a garantida de um assento permanente para o Brasil 

no Conselho de Segurança da ONU; (ii) a liderança política do sub-continente sul-americano 

para dar legitimidade ao exercício de maior influência do País em fóruns multilaterais;44  (iii) 

a oposição ao unilateralismo ou à unipolaridade, isto é, à prevalência dos EUA nas relações 

internacionais, e a consequente defesa do multilateralismo e de um maior equilíbrio de poder 

na política internacional.45  

A consecução dessa agenda política esteve alicerçada na ampla receptividade que desfrutou 

o Presidente Lula em praticamente todo o mundo até o início de 2010. Mesmo assim, tudo 

leva a crer que ele encerrará o seu mandato com poucas realizações concretas nesse 

terreno. Mesmo o tão propalado aumento da projeção do Brasil na política internacional se 

expressou essencialmente por meio da capacidade de articular coalizões de veto a propostas 

encabeçadas pelos EUA e não de efetivamente construir uma posição majoritária em qualquer 
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tema substantivo. Mais recentemente, a diplomacia lulista envolveu-se em três episódios 

que chamuscaram a imagem do presidente na política internacional e afastaram de vez a 

possibilidade de qualquer ganho político substancial até a conclusão de seu mandato, em 

dezembro próximo. Foram eles o apoio ao governo cubano quando da morte do dissidente 

Orlando Zapata, a desmesurada autosugestão para mediar as negociações para dar fim ao 

conflito Israel-Palestina e, mais grave de todos, a tentativa em conjunto com a Turquia de 

negociar um acordo nuclear com o Irã para evitar que o Conselho de Segurança da ONU lhe 

impusesse sanções.

No campo propriamente econômico, as teses antiliberais expressas pelo Partido dos 

Trabalhadores, do presidente Lula encontraram uma forte sintonia com as linhas tradicionais 

de atuação da diplomacia brasileira, a chamada ênfase na busca do desenvolvimento. A 

expressão “desenvolvimento”, quando aplicada ao campo da economia política internacional, 

tem uma conotação explicitamente antiliberal na medida em que serve para justificar 

intervenções governamentais que discriminam produtos, produtores e investidores 

estrangeiros com vistas a aprofundar um modelo de crescimento de base nacional. É inclusive 

nesse sentido que se insere a defesa pelos países em desenvolvimento dos acordos de 

comércio preferencial-ACPs – sejam bilaterais, regionais ou internacionais (em contraste com 

os multilaterais, não-discriminatórios).

Assim como ocorreu no palco político, as vitórias mais expressivas do governo Lula no campo 

da diplomacia econômica expressam menos a disposição a negociar acordos efetivos e mais 

a capacidade de vetar investidas comerciais dos EUA, quer na região – o projeto de criação 

da Área de Livre Comércio das Américas-ALCA –, quer no mundo, como no caso da Rodada 

Doha, da Organização Mundial do Comércio-OMC. Nos últimos dez anos o Brasil se destaca 

como um dos membros da OMC que menos fecharam ACPs – apenas um acordo concluído, 

justamente com Israel. Uma das causas mais importantes para explicar a paralizia do Itamaraty 

está justamente na estrutura institucional do Mercosul – sendo este uma união aduaneira os 

seus membros precisam acordar sobre as estruturas de proteção impostas a bens e serviços 
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provenientes de países não-membros. Nesse particular, cabe lembrar que há mais de dez anos 

Mercosul e União Européia iniciaram negociações para realização de uma acordo de livre 

comércio, mas até hoje não há qualquer perspectiva de conclusão.

Outra “vitória” contabilizada pela diplomacia lulista foi a garantia de continuidade do 

Mercosul a despeito dos graves e crescentes desequilíbrios estruturais que separam a 

economia brasileira de todas as demais, assim como os conflitos políticos que envolveram 

Argentina e Uruguai em torno da construção de uma fábrica de papel e celulose no Rio da 

Prata. No primeiro caso, a postura brasileira envolveu tanto o compromisso de financiar, com 

recursos próprios, projetos de infra-estrutura nos países menos desenvolvidos (via Fundo de 

Convergência Estrutural) quanto acatar violações de regras já estabelecidas no Mercosul e 

que implicaram em importantes reversões setoriais do livre-comércio. Entre essas violações 

também merecem destaque aquelas referentes a contratos estabelecidos entre a Petrobrás 

e o governo da Bolívia – quando da nacionalização do setore de hidrocarbonetos, em maio de 

2007 – e entre os governos de Brasil e Paraguai no âmbito de Itaipú Binacional.

Parece-me possível argumentar que os efeitos mais nocivos do superativismo político 

e da inefetividade econômica da diplomacia do governo Lula passaram relativamente 

desapercebidos do grande público em razão da solidez e consistência do regime macro-

econômico brasileiro. À medida em que manteve (i) total liberdade de formação dos preços em 

moeda local, (ii) flutuação cambial, (iii) o equilíbrio fiscal (mesmo que em clara deterioração), 

(iv) a autonomia do Banco Central para combater a inflação e (v) a economia relativamente 

aberta ao comércio e ao investimento internacionais, o arcabouço institucional brasileiro 

estimulou as empresas localizadas no País a buscar ganhos de eficiência que elevassem sua 

competitividade internacional. Assim, mesmo que o país não tenha avançado em matéria de 

negociações  comerciais, os resultados do balanço de pagamentos foram estruturalmente 

positivos.
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Quais as mudanças esperadas na política externa brasileira a partir de janeiro de 2011? No 

caso de vitória da candidata do presidente Lula é relativamente seguro afirmar que tudo 

tenderá a continuar do jeito que vem sendo até aqui. Uma guinada para o centro dependeria 

essencialmente de uma deterioração mais forte dos fundamentos macro-econômicos 

da diplomacia lulista, o que vem gradualmente acontecendo, mas não quer dizer que se 

consolidará. Mantido o mesmo quadro institucional, pareceria viável uma aposta do novo 

governo na manutenção das estratégias atuais. 

O aprofundamento da integração com a Venezuela, que viria após a aprovação de sua adesão 

ao Mercosul pelo Congresso paraguaio, representaria, de um ponto de vista estático, uma 

ampliação da área econômica do bloco, podendo acarretar um aumento temporário de vendas 

àquele país por empresas brasileiras (assim como pelas dos demais membros). Da mesma 

forma, as populações dos estados que fazem fronteira com a Venezuela poderiam desfrutar de 

algumas importantes vantagens derivadas da simplificação dos procedimentos burocráticos 

para atravesar a fronteira. É possível, inclusive, esperar que empresas venezuelanas sejam 

atraídas para investir nessa região, uma vez que as condições macroeconômicas do Brasil 

tenderão a continuar mais estáveis e vantajosas do que as da Venezuela.

De uma perspectiva dinâmica, no entanto, aumentarão significativamente os riscos das 

empresas privadas brasileiras que celebrarem contratos com empresas venezuelanas – 

privadas ou estatais. Por tudo o que já foi apontado na Parte 2 deste artigo, o aprofundamento 

da crise econômica derivada da adoção da estratégia de “Socialismo do Século 21” do 

presidente Chávez tende a ser encarado pelo governo venezuelano como expressão da 

ganância dos capitalistas e a provocar reações intempestivas na forma de quebra de direitos e 

liberdades essenciais ao funcionamento de empresas privadas. Ademias, a crise também mina 

os fundamentos econômicos da integração à medida em que se traduz em crescente escassez 

de divisas para sustentar os fluxos comerciais.
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Caso as eleições de outubro-novembro levem a uma derrota do atual governo, o que parece 

pouco provável no momento, é possível esperar mudanças significativas na estratégia 

brasileira para o Mercosul. Em primeiro lugar, o principal candidato da oposição, José 

Serra,  quando ministro do planejamento do governo de Fernando H. Cardoso, em 1994-5, 

combateu a estratégia de fazer do Mercosul uma união aduaneira. Para ele, o mais adequado 

seria criar apenas uma área de livre comércio para evitar tanto a necessidade de criar uma 

estrutura comum de proteção quanto a necessidade de engajar os demais parceiros do bloco 

em negociações de novos acordos de comércio que fossem interessantes para o Brasil. Em 

segundo lugar, passados quinze anos desde aquela disputa, Serra parece convencido de que 

agora, mais do que antes, é preciso “flexibilizar o Mercosul” e tem citado explicitamente a 

entrada da Venezuela como uma das razões para acelerar o processo.46 

A proposta defendida por Serra não traz qualquer consequência negativa às empresas e 

consumidores brasileiros interessados em comprar da ou vender para a Venezuela na medida 

em que manter-se-ia o Mercosul como Área de Livre Comércio. No entanto, esse novo formato 

evitaria alguns dos problemas potencialmente mais graves do aumento da integração com um 

paíse política e economicamente instável como a Venezuela. Primeiro, a decisão de realizar 

acordos comerciais com países não-membros do Mercosul estaria completamente aberta a 

qualquer um dos seus membros. Segundo, não haveria mais a necessidade de manter uma 

estrutura comum de proteção contra não-membros, o que facilita o gerenciamento intra-bloco. 

Terceiro, e à medida que o País negocie e implemente mais acordos bilaterais ou internacionais 

de comércio, minimiza-se o risco de criação de uma forte dependência de algum setor ou 

empresa em relação a um parceiro economica e politicamente instável como a Venezuela de 

Chávez.
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37 - “Em várias ocasiões, autoridades governamentais alertaram os responsáveis pelos canais [de TV] que cobriam 

protestos ou mostravam repetidas imagens de demonstrações de violência que poderiam vir a ser punidos nos termos 

das disposições sobre incitamento. Dado que os funcionários do governo muitas vezes alegam que existem intenções 

subversivas por trás de cobertura jornalística crítica, jornalistas e radialistas têm boas razões para temer que essas 

disposições redigidas de forma vaga poderiam ser usadas para puni-los mesmo no caso de uma cobertura jornalística 

legítima”. Human Rights Watch. (2008), “A Decade Under Chávez”, op cit.

 

38 - Idem.

 

39 - Idem.

40 - Ver, por exemplo, Moisés Naim, “3 Myths About Venezuela”. Foreign Policy, FEBRUARY 19, 2009, disponível em http://

www.foreignpolicy.com/articles/2009/02/18/3_myths_about_venezuela (acesso em 20/7/2010)

41 - O referendo de dezembro de 2007 foi dividido em dois blocos de questões, totalizando 69 votações que alteravam 

igual número de artigos da Constituição de 1999. O referendo foi marcado pela elevada abstenção (44%) e a derrota 

do artigo que permitia reeleições indefinidas se deu por apenas 1,4% dos votos. Em fevereiro de 2009 realizou-se outra 

consulta popular para permitir reeleições indefinidas para os chefes de governo nos três níveis de administração. Nessa 

segunda oportunidade o presidente saiu vitorioso com 54,85% dos votos, percentual puxado pela queda substancial da 

abstenção (30%).

42 - REGO BARROS, Sebastião do. (1998), “A execução da política externa brasileira: um balanço dos últimos 4 anos”. 

Revista Brasileira de Política Internacional, vol. 41, no. 2. Brasília, Julho/Dez.

43 - LAFER, Celso. (2009), “Partidarização da Política Externa”. O Estado de S. Paulo, 20/12/2009;  ALMEIDA, Paulo R. 

(2003), “A política internacional do Partido dos Trabalhadores: da fundação do partido à diplomacia do governo Lula”, 

Sociologia e Política, nº 20, junho. Curitiba: UFPR; e ABREU, Marcelo de Paiva. “Política externa de massas”, O Estado de S. 

Paulo,13/3/2006.

 

44 - Enquadra-se nesse ponto a liderança brasileira da operação de paz no Haiti (MINUSTAD), iniciada em 2003, a despeito 

daquele país não estar localizado na América do Sul.

 

45 - ALMEIDA, Paulo R. de. (2004), “Uma política externa engajada: a diplomacia do governo Lula”, Revista Brasileira de 

Política Internacional. Brasília: IBRI, ano 47, nº 1.

46 - “Serra faz críticas ao Mercosul”, Correio Braziliense, 20/04/2010; “Serra quer flexibilização do Mercosul para 

negociação bilateral”, O Estado de S. Paulo,15/7/2010; “Serra propõe mudanças no Mercosul”, Veja, 5/5/2010.
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CONCLUSÕES
Um crescimento substancial das oposições nas eleições parlamentares de setembro 

certamente contribuirá para reforçar as expectativas generalizadas de que o mandato 

do presidente Chávez chegará ao fim no início de 2013. Até lá, no entanto, o presidente 

ainda disporá de uma enorme vantagem: a centralização do poder no Executivo e a ampla 

desmobilização dos instrumentos políticos e civis de controle do governo – separação dos 

poderes, independência do Judiciário, imprensa livre, sindicatos e associações do terceiro-

setor autônomos.

Além disso, as regras e as políticas econômicas implementadas nos últimos anos alteraram 

drasticamente os incentivos sob os quais operam os agentes econômicos privados, 

estimulando-os a seguir estratégias de fuga ou defensivas. Essas estratégias elevam 

drasticamente os custos das atividades que promovem ganhos de produtividade (eficiência) 

nas firmas e, por meio delas, elevam sua capacidade para combinar o crescimento dos 

lucros com maior produção, maiores salários-reais, e preços mais baixos. Essa dinâmica, 

que William Baumol (2002) chamou de “engrenagem pró-inovação do livre mercado” [free-

market innovation machine], é o que nos permite acreditar que os indivíduos e as empresas 

de um país com elevado grau de produtividade terão sempre a capacidade de produzir algo 

demandado no mercado internacional.

O aumento da interdependência econômica – seja resultado de um processo de integração 

regional (IR), como o Mercosul ou o Nafta, seja por meio de abertura unilateral ou multilateral 

(i.e., não-discriminatória) – certamente aumentará a sensação de vulnerabilidade do país às 
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variações dos preços internacionais dos bens que produz e dos que importa, na medida em 

que tais variações afetarão diretamente o bem-estar das famílias e as receitas das empresas. 

Na falta dos incentivos necessários ao estabelecimento da engrenagem pró-inovação, acima 

referida, nenhuma surpresa se os governantes virem-se tentados a restringir importações e a 

subsidiar exportações – opções que punem empresas mais eficientes localizadas no exterior 

(quer sejam membros do mesmo bloco econômico ou não).

Este artigo procurou explorar os riscos associados a um aumento da interdependência 

econômica do Brasil e demais membros do Mercosul com a Venezuela. Para tanto, foram 

avaliadas as principais características do modelo de economia política daquele País – a 

quase total dependência em relação às receitas de exportação e aos royalties obtidos pela 

exploração de petróleo em seu território, combinada à rápida deterioração do setor; os 

impactos sobre a dinâmica do crescimento econômico provocados pela implementação 

de uma política econômica fortemente intervencionista, chamada “Socialismo do Século 

XXI”; a flagrante ideologização da política externa; e a perda de eficácia dos instrumentos 

democráticos de controle do poder. 

O que se procurou fazer foi especular sobre os efeitos potenciais desses fatores sobre três 

equilíbrios econômicos essenciais a qualquer país que abre a sua economia, seja regional, 

seja globalmente. Os três equilíbrios são o microeconômico, o macroeconômico e o do 

setor externo da economia. Nossas principais conclusões foram que a falta de dinamismo 

microeconômico – a baixa e declinante produtividade – (i) resulta dos próprios incentivos 

estabelecidos pelas regras e pelas políticas implementadas pelos governo de Hugo Chávez; e 

(ii) provoca os demais desequilíbrios macroeconômico (inflação alta e baixo crescimento) e do 

setor externo (baixo dinamismo do setor exportador não-petrolífero).

É correto dizer que o aumento da interdependência econômica com a Venezuela pode trazer 

benefícios localizados para empresas específicas localizadas nos demais países-membros do 

Mercosul – empresas que venha a estabelecer-se como exportadoras para aquele mercado. 



59

C A R L O S  P I O

No entanto, não se deve deixar de considerar o elevado risco de que ocorram profundas 

alterações nas condições estruturais da economia Venezuelana que venham a provocar perdas 

substanciais a essas mesmas empresas. Sendo assim, cabe ao governo brasileiro adverti-

las para os riscos existentes e escolher o formato mais adequado de integração entre essas 

economias vizinhas a fim de minimizá-los.

Parece-nos correto afirmar que existe uma opção mais segura de integração com a Venezuela 

do que aceitá-la como membro pleno do Mercosul – nos termos do Protocolo de Adesão 

já firmado e que aguarda apenas a aprovação pelo Congresso paraguaio. Trata-se da 

celebração de um acordo de livre comércio unindo a Venezuela ao Mercosul, nos mesmos 

termos já celebrados com o Chile e, mais recentemente, com Israel. Esta parecer ser a 

proposta endossada pelo candidato oposicionista às eleições brasileiras, José Serra, que, no 

passado, destacou-se por criticar a decisão do governo de Fernando H. Cardoso em prol da 

implementação de uma união aduaneira entre países com economias estruturalmente tão 

distintas quanto as dos quatro sócios originais.
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