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ENTREVISTA - CAROLINA LARRIERA
3 de Agosto de 2016, Rio de Janeiro

Lucas O. Reis Balthazar Cardiano

 Com a ascensão do Presidente Maurício 
Macri na Argentina e do Presidente Michel Te-
mer no Brasil, muito se questiona sobre o futuro 
das relações entre estes dois países e dos processos 
de integração iniciados por governos anteriores. 
Carolina Larriera, de nacionalidade argentina, 
economista e Mestre da harvard University, nos 
cedeu uma breve entrevista com as suas opin-
iões sobre esse incerto futuro da América do Sul.

1)Qual a sua visão sobre os recentes proje-
tos de integração no continente, especial-
mente aqueles desenvolvidos durante o 
Governo Lula?

 Estive escutando esses últimos dias as 
convenções republicanas e democratas e es-
tas me fizeram pensar sobre como a política 
brasileira da última década é meia - “ativa e 
altiva”, nas palavras do Chanceler Celso Am-
orim - fazia lembrar, vagamente, a doutrina 
norte-americana do destino manifesto, tão 
presente nos discursos dos candidatos nos 
EUA, e que se refere a uma nação escolhida 
para levar em frente um ideal maior que preci-
sa do apoio de todos. Tratava-se de um chama-
do a sair da conformidade, de um imperati-
vo categórico, um imperativo humanitário. 

Com a participação do Brasil nas missões de 
paz aumentando de 3 no governo Lula para 
14 no primeiro mandato da presidenta Rous-
seff, o Brasil enviou uma mensagem contun-
dente do seu lugar na política internacional.
 Sempre achei os projetos de coop-
eração regional muito importantes, não só 
com os países da região, mas também com 
países do CPLP (Comunidade dos Países de 
Língua Portuguesa). Quebrar a lógica da co-
operação norte–sul e levar este conceito até 
países como o Timor-Leste é extremamente 
importante, ainda mais fazê-la com lições 
aprendidas não na época após a Segunda 
Guerra Mundial (como é o caso da coop-
eração europeia) mas em soluções mais re-
centes e que deram certo, como no caso da 
seca no nordeste brasileiro. Também é im-
portante notar a transformação estrutural do 
Brasil de país recebedor a, cada vez mais, ser 
visto como um país prestador de cooperação.

2) Como você enxerga a opinião públi-
ca argentina em relação a esses projetos?

 Por morar fora da Argentina e há mui-
to tempo no Brasil, perdi um pouco o “pul-
so” da opinião pública local no meu pais. 
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Mas meus colegas latino-americanos enx-
ergam que a influência “bolivarianista” no 
resto da América Latina, mais do que um le-
gado de integração energética, econômica e 
política dos países, deixou uma herança de 
protecionismo, autoritarismo e populismo 
descarado (além de corrupção), que mina-
ram ainda mais as economias. Foi a opin-
ião pública argentina quem desejou o fim 
do “bolivarianismo” ao votar pelo Macri.
 As políticas populistas dos últimos 
15 anos têm mostrado que no final os gov-
ernantes só procuravam se manter no poder 
(falta de separação dos poderes, prisão dos 
adversários políticos, e repressão violenta dos 
protestos) e a catástrofe humanitária (escas-
sez de alimentos e medicamentos, a inflação 
e as taxas dramáticas de crime e violência) 
que se vive hoje na Venezuela é testemun-
ho do tremendo fracasso dessas políticas.

3) Qual foi a importância do Governo 
Kirchner para as alterações nas relações 
com o Brasil?

 O governo Kirchner vai entrar para a 
história como um governo fechado, introver-
tido, isolado e com política externa “progres-
sista do século passado”. A respeito da relação 
com o Brasil, historicamente grande parceiro 
comercial, essa também ficou afetada depois 
que Argentina aumentou a burocracia e criou 
entraves para a entrada do produto brasileiro.
 A desconfiança aos dados oficiais da 
economia e da sociedade divulgados (notori-
amente pelo vilipendiado INDEC, o equiva-
lente ao IBGE) prejudicou a imagem do país 
internacionalmente e afetou o relacionamen-
to da Argentina não só com os países vizin-
hos, mas também com o resto do mundo.

4)   Você enxerga a Venezuela como uma 
das limitações a um aprofundamento da 
integração latino-americana?

 Talvez, a curto e médio prazo, pela 
crise política e econômica acontecendo nos 
dias de hoje.  Isso ficou claro nos “curto circu-
itos” das reuniões do Mercosul:  na Cúpula de 
dezembro em Assunção e na questão da pos-
se na presidência no Mercosul.  Temos outro 
exemplo disto no congresso da OEA em jun-
ho, em que houve uma tentativa de cancelar a 
reunião que analisaria a crise que abala a Ven-
ezuela. Mas, de novo, não podemos esquec-
er do rol vital de Chaves na época e o atual 
essencial papel da Venezuela na continuação 
da negociação para o fim da longa e dolorosa 
guerra na Colômbia: onde um acordo com os 
rebeldes das Farc está próximo1 . Acho que é 
central olharmos para o papel que a Venezu-
ela tem desempenhado neste processo de paz 
e como um colapso desta poderia afetá-lo.

5) Com a ascensão de Macri e do Presidente 
Interino Michel Temer, você acredita que 
esses avanços na integração serão freados 
ou acelerados?

 O Brasil é o principal parceiro comer-
cial da Argentina e a Argentina é o terceiro 
maior parceiro comercial do Brasil. O comér-
cio e a migração entre os dois países despen-
caram com a criação do Mercosul. Por esta 
razão, é importante para os dois países aceler-
ar a rapidez na assinatura de acordos de livre 
comércio e reverter a queda da representa-
tividade do Mercosul no mercado interna-
cional. Os dois países encaram hoje recessão 
econômica: estão os dois atravessando uma 
reorganização da política e da economia. O 

1  Entrevista concedida em 03/08/2016, previamente aos 
avanços na negociação de paz na Colômbia.
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governo Macri agora espera que a decolagem 
econômica ocorra em 2017. No Brasil, tam-
bém. 
 O sucesso da economia argentina está 
ligado a saúde da economia brasileira. Jun-
tos, representam o 63% da América do Sul.  
Pelo bem dos dois países, eles precisam acel-
erar a fluidez da relação e do diálogo.
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