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"SERÁ PRECISO
CONVIVER COM AS
DIVERGÊNCIAS"
O Mercosul vive tempos difíceis. Às já clássicas pressões comerciais entre
Brasil e Argentina se somou o forte conflito diplomático entre Montevidéu
e Buenos Aires pela instalação de duas fábricas de celulose no Uruguai e as
intenções do governo de Tabaré Vázquez de avançar para um tratado de li-
vre comércio com os EUA. Nesse cenário, Carlos "Chacho"' Álvarez, presi-
dente da Comissão Permanente do Mercosul e ex-vice-presidente argentino,
acredita que a recente incorporação da Venezuela ao bloco pode ajudai" a
revitalizá-lo. Álvarez conversou com Guillermo Pellegrino, correspondente
da AméricaEconomia em Montevidéu.

O que é preciso para o Mercosul
superar os conflitos que têm surgido
nos últimos anos?

O Mercosul precisa avançar numa
estratégia que dê conta, basicamente, das
assimetrias que o bloco apresenta. Essa
estratégia foi defendida na recente Cúpula
de Córdoba (no final de julho) e conta
com quatro grandes desafios. O primeiro
é avançar na integração energética, que
hoje tem um papel fundamental, diferente-
mente do que acontecia quando se pensou
o Mercosul. Ao possuir petróleo e gás,
essa região conta com possibilidades de
ser, no médio e longo prazo, muito segura
em termos energéticos, o que facilitaria
os investimentos e daria garantias sobre
a estratégia de desenvolvimento. O se-
gundo desafio é buscar encadeamentos
produtivos. Para isso em Montevidéu
incorporamos um funcionário técnico,
Reginaldo Arcuri (ex-secretário técnico
do Mercosul e secretário de Desenvol-
vimento da Produção do Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior), que sabe muito sobre o tema.
O terceiro tem a ver com o acesso a mer-

cados, porque há uma sensação de que
o Mercosul ainda experimenta muitas
limitações nesse sentido. Esse desafio vai
de mãos dadas com a ação de melhorar
a qualidade e a quantidade de comércio
entre os sócios. Pela primeira vez estou
vendo uma vontade política mais defini-
da e firme por parte dos governos sobre
essas questões.

E o quarto desafio está vinculado a
tudo o que significa o Mercosul social.
Ou seja, um bloco mais unido à cidadania,
à participação social. O objetivo passa
por dar mais legitimidade ao processo
de integração.

Quais seriam os caminhos para so-
lucionar os problemas de assimetria
hoje vividos pelo bloco? O Mercosul
precisa criar organismos supranacio-
nais?

Temos que avançar gradativamente.
Não podemos saltar de um modelo a in-
tergovernamental - no qual estamos hoje
- a um supranacional, e que os Estados
compartilhem soberania. O que defendo
é que existam nessas linhas estratégicas
funcionários em Montevidéu que trabalhem

com mentalidade regional, em período
integral. Mesmo que as decisões tenham
de ser intergovernamentais, é necessário
um funcionário para implementar essas
decisões. Um exemplo de caminho para
solucionar problemas de assimetria são
os fundos de convergência estrutural
- cerca de US$ 100 milhões - que hoje
estão sendo votados nos parlamentos. Os
Estados maiores aportariam num fundo
para projetos regionais vinculados à
melhoria da infra-estrutura. Uruguai e
Paraguai serão, nesse caso, beneficiários
de aproximadamente US$ 70 milhões.

Há metas para que o Mercosul
coordene políticas macroeconômicas
para evitar, por exemplo, o contágio
das crises financeiras?

Na reunião de Córdoba, (o presidente
brasileiro) Lula retomou o assunto de
voltar ao alinhamento das políticas ma-
croeconômicas. Já se está falando, por
exemplo, de uma moeda nacional que
possa reger os intercâmbios entre Brasil e
Argentina e, eventualmente, entre outros
membros. Parece-me que na atualidade há
melhores condições para voltar a pensar
no tema de alinhamento das políticas
macroeconômicas que dêem flexibilida-
de ao Mercosul em seu conjunto e que
permitam pensar num bloco que possa
se constituir em um mini-Maastricht, um
acordo básico de alguns dos indicadores
macroeconômicos comuns ao conjunto
dos países. Esta, no médio prazo, seria
uma das principais metas.

É possível avançar no processo de
integração enquanto se mantenha
esse impasse entre Argentina e Uru-
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guai pelas fábricas de celulose?
Sim, claro. É preciso se acostumar ao

fato de que seguiremos tendo controvérsias
binacionais. A Venezuela foi incorporada
ao bloco num dos momentos auge do
conflito pelas fábricas de celulose, e já
existem grandes possibilidades de que
Bolívia também seja incorporada, apesar
de o país ter um conflito importante com
o Brasil pelo preço do gás.

Além da energia, o que a chegada
da Venezuela aporta ao Mercosul?

Com a incorporação da Venezuela
também se conquista um eixo do Caribe à
Terra do Fogo que conta com petróleo, gás.
reservas de água, minerais e um substancial
capital humano. Pode ser que, quanto à
sua política exterior, (a Venezuela) tenha

uma visão diferente ou com marcados
matizes sobre os outros membros, mas há
condições que indicam quer será preciso
conviver com as divergências.

Muito se falava de que a afinidade
ideológica de boa parte dos governos
da América Latina ajudaria a apro-
fundar a integração. Mas há conflitos
no Mercosul e na Comunidade Andi-
na de Nações. A que atribuir esse
maior nível de confronto?

Os conflitos se dão porque, na concor-
rência que existe entre as agendas nacio-
nais e a agenda estratégica de integração,
mandam as agendas nacionais. Hoje, em
todos os países, ainda que haja afinidades
ideológicas, continua predominando o
interesse nacional. Mas é preciso ter claro

que os processos de integração não se de-
finem por afinidades ideológicas, já que
os governos mudam e a integração tem
que ser um projeto mais transcendente a
essas mudanças. Quanto a isso, sempre
faço um teste: você lembra quais foram os
quatro presidentes que em 1991 assinaram
o acordou que criou o Mercosul?

Luís Alberto Lacalle, Carlos Me-
nem, Fernando Collor e... Juan Car-
los Wasmosy.

Não. O presidente do Paraguai era (An-
drés) Rodríguez. A maioria a quem faço
esse teste não acerta o nome dos quatro
mandatários. Isso mostra que passaram
governos de diferentes linhas políticas e
o Mercosul se manteve. Ainda que cada
país possa sustentar matizes quanto à po-
lítica de integração, essa deve transcender
cores partidárias; se não fosse assim, não
se poderia ter construído, por exemplo, a
União Européia.

Em que medida o fato de algum
país assinar um acordo bilateral com
os EUA pode afetar o crescimento e a
consolidação do Mercosul?

É um tema do qual se tem falado bas-
tante. O Mercosul conta com a resolução
32, do ano 2000, na qual os sócios se
comprometem a negociar com terceiros
países ou com outros blocos de forma
conjunta. Se um país quer assinar um
acordo bilateral, tem que pedir uma au-
torização aos outros membros para que
se possa tornar a resolução flexível.

A América Latina deve, de uma
forma ou de outra, se relacionar com
os EUA. Qual acredita ser a melhor
forma de fazê-lo?

A que foi definida pela maioria dos
países: levando em conta a defesa dos
interesses nacionais e regionais. Penso
que é positivo ter acesso ao mercado nor-
te-americano; o negativo é lhes entregar
compras públicas, normas fitossanitárias,
propriedade intelectual.

Que papel a América Latina deve-
ria ter no caso de haver uma transi-
ção política em Cuba?

Deveria manter um diálogo políti-
co importante com Cuba e evitar que
os que vivem em Miami se convertam
nos principais atores do processo, ou
seja, que os Estados Unidos tenham um
protagonismo a partir de sua estratégia
revanchista. A todos convém uma Cuba
integrada à América Latina. •
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