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As sucessivas e
infrutíferas tentativas

de "relançar"
o Mercosul nos
últimos anos

colocaram a ênfase
no não cumprimento

dos Acordos, ao
invés de sinalizar

as "falências e
insuficiências"

dos mesmos

Nos últimos dois anos,
com o retorno da região
a um cenário de

estabilidade e de crescimento
econômico, as relações
comerciais no âmbito do
Mercosul tornaram-se mais
conflituosas. Assim, esse
processo, que durante anos fora
percebido nos quatro países
como uma política de Estado
e contara sempre com grande
consenso e apoio em diversos
setores da sociedade, é alvo
atualmente de dúvidas e

questionamentos sobre sua
dinâmica negociadora e seu
impacto no ambiente de negócios
em" escala regional.

Esse quadro, embora diga
respeito a todos os sócios,1

manifesta-se de forma mais
nítida no comércio de produtos
industriais entre as duas
principais economias da região,
e coincide com o aparecimento
de recorrentes saldos comerciais
desfavoráveis à Argentina no
intercâmbio com o Brasil.

Carlos Bozzala, Alejo Espora e Ricardo Rozemberg são economistas.

1 Nesse período, aumenta a insatisfação por parte das economias menores do bloco (Uruguai e
Paraguai) em decorrência da falta de resultados e de efeitos positivos do Mercosul sobre suas
performances econômico-comerciais. Desse modo, se intensificam as demandas desses países
para obter alguma forma de tratamento diferenciado que implique no reconhecimento das diferentes
realidades do bloco e facilite a inserção regional de tais economias. Esse fenômeno é tratado
apenas marginalmente no presente trabalho.
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A emergência do
cenário de conflito
está relacionada com
a volatilidade das
circunstâncias
macroeconômicas
dos países da região,
a existência de
importantes assimetrias
de tamanho e a falta de
ações comuns em
diferentes âmbitos

O esquema de integração
bilateral baseado no
equilíbrio e no enfoque
gradual e setorial
precisou ser adaptado
a um novo contexto,
caracterizado por maior
abertura de ambas
economias ao resto
do mundo

E mbora a década passada
não tenha estado isenta
de tensões ou disputas

entre ambos os países, diversas
circunstâncias excepcionais nos
âmbitos regional e internacional
contribuíram para suavizá-las,
ocultando aspectos de difícil
administração por parte do bloco.
Nos últimos anos, no entanto, elas
têm se manifestado em toda a
sua magnitude. A identificação das
principais causas desse aumento
dos conflitos entre os diferentes
setores das duas economias,
bem como a exploração de alguns
dos possíveis caminhos que
conduzam à sua superação,
surgem como condições
necessárias para uma integração
mais plena e equilibrada.

O presente trabalho trata da
origem desse quadro de maior
conflito e /ou tensão comercial no
bloco e, embora se refira ao
Mercosul como um todo, dará
maior ênfase à relação entre seus
dois maiores sócios. Pretende
mostrar que a emergência desse
cenário não está relacionada com
a má predisposição de um governo
ou de um grupo exportador
ou produtor em relação ao
processo regional, mas com
a volatilidade das circunstâncias
macroeconômicas dos países
da região, a existência de
importantes assimetrias de
tamanho e a falta de ações
comuns em diferentes âmbitos
(em especial o produtivo).

Na primeira parte, é feito um
contraponto entre as primeiras
tentativas de integração Argentina-
Brasil da década de 1980 e o
processo que posteriormente
desembocaria no Tratado de
Assunção, ressaltando as
características substancialmente
diferentes de cada uma dessas
iniciativas. Dessa forma, são

apresentados alguns dos fatores
que contribuíram para o êxito
inicial desse processo, a despeito
da existência de importantes
diferenças de tamanho entre os
países do Mercosul e da escassa
coordenação de políticas.

Na segunda parte, são apresentadas
algumas evidências em relação
ao impacto da desvalorização
brasileira do início de 1999 e
da crise argentina do período
entre 1998-2002 sobre o cenário
produtivo regional. Essas evidências
permitem observar um aumento
das assimetrias de tamanho e
uma alteração de certos padrões
de especialização nas duas
economias. Analisa-se, também, o
quadro que emerge a partir do fim
da convertibilidade na Argentina.

A terceira parte trata dos efeitos do
novo cenário econômico-produtivo
da região sobre o comércio entre
os dois países. Em particular,
analisa-se a política brasileira de
substituição de importações e de
promoção das exportações, assim
como suas conseqüências sobre
os fluxos bilaterais.

Por fim, é destacada a necessidade
de implementação de ações
de política microeconômica em
escala regional que permitam
uma aproximação paulatina das
estruturas produtivas dos dois
países, aproveitando em melhor
e maior medida as vantagens
relativas da especialização e
complementação produtiva. Nesse
sentido, salienta-se a conveniência
de contar com instrumentos de
política que, dentro de um marco
institucional, possibilitem certa
administração transitória do
comércio, especialmente naqueles
setores em que as diferenças de
tamanho sejam muito grandes ou
as configurações dos mercados
nos dois países mostrem-se
muito diferentes.
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A INTEGRAÇÃO
ARGENTINA-BRASIL
EM PERSPECTIVA

Do esquema gradual, setorial e
equilibrado dos anos 1980 ao
automatismo dos anos 1990

Nos anos 1980, o esquema de
integração entre Argentina e
Brasil, no âmbito do Programa de
Integração e Cooperação
Econômica (PICE), se
caracterizava por apontar para um
processo de associação comercial
e produtiva de caráter gradual,
setorial e equilibrado, num
contexto de fortes barreiras
comerciais com o resto do mundo.

O processo se apoiava em uma
dezena de protocolos setoriais -
logo ampliados para 23 - que
tratavam não apenas de
programas de abertura recíproca
de diferentes atividades
industriais, como incluíam
também aspectos tão diferentes e
importantes como a facilitação do
comércio, a cooperação científico-
tecnológica, o desenvolvimento da
infra-estrutura e outros assuntos
não estritamente comerciais.

Desse modo, o reconhecimento
da existência de múltiplas
situações e problemáticas
diferentes em nível dos setores
produtivos levava os países a
descartar a idéia de incluir, desde
o início, o conjunto dos produtos
comercializáveis no âmbito do
programa integrador, limitando
a abertura preferencial recíproca
a listas de bens dos diferentes

setores, que seriam ampliadas
periodicamente.

Nesse sentido, outra
característica do PICE era seu
caráter gradual, para permitir que
os setores produtivos dos dois
países se adaptassem ao novo
cenário e, eventualmente,
passassem por processos de
reconversão, mas ao menor custo
possível em termos econômicos,
comerciais e sociais.

Em outras palavras, o Acordo tinha
como claro objetivo a geração de
um esquema de especialização
intra-setorial em um quadro de
comércio equilibrado, deixando
explicitamente de lado não só
qualquer iniciativa setorial que
tivesse como finalidade obter um
superávit de divisas, mas também
qualquer tipo de especialização
inter-industrial entre os países.
Para isso, incluía uma série de
compromissos e cláusulas cuja
finalidade era a de garantir o
comércio compensado.

Em 1990, no entanto, a Argentina
reduziu sensivelmente suas
tarifas enquanto o Brasil iniciava
um programa de liberalização
gradual que se estenderia até
1994. Em conseqüência, o
esquema de integração bilateral
baseado no equilíbrio e no
enfoque gradual e setorial
precisou ser adaptado a um novo
contexto, caracterizado por uma
maior abertura de ambas
economias ao resto do mundo.

De fato, os instrumentos
destinados a promover a

2 Esses instrumentos, por outro lado, desapareceriam no Protocolo de Ouro Preto de dezembro de 1994.
3 Além do efeito da maior abertura comercial de Argentina e Brasil com terceiros países, o regionalismo
"aberto" começou a ser observado com crescente interesse no âmbito internacional, a ponto de os
Estados Unidos se envolverem, pela primeira vez na sua história, num exercício desse tipo. Já a
experiência de integração dos anos 1980 entre Brasil e Argentina começou a ser vista de forma mais
crítica e a ser considerada, por alguns analistas, como um exercício de integração ficção, com
escassos resultados práticos.
4 Diferentemente de outros processos de integração, o Mercosul não estabelecia tratamento
diferenciado para as economias de menor desenvolvimento relativo.

integração intra-industrial e
os intercâmbios compensados
foram sendo deixados de lado,
o cronograma de reduções
tarifárias tornou-se automático e a
liberalização comercial recíproca
passou a incluir quase todos os
produtos, com poucas exceções.
De outro lado, o Tratado de
Assunção, que daria lugar à
criação do Mercosul em 1991,
incluiria apenas mecanismos
transitórios de salvaguardas
e restringiria, também,
a possibilidade de promover
acordos setoriais, limitando-os
ao período de transição até a
constituição da união aduaneira.2

Definitivamente, independente das
razões que justificaram a mudança
de paradigma na integração
regional,3 o fato é que o objetivo
de promover a especialização e
a complementação produtiva
entre os sócios passou a segundo
plano, deixando o mercado como
único agente gerador ou indutor
desse processo.

s
x

Os fatores responsáveis pelo
"sucesso" inicial da integração
regional

Desde o início do processo
de integração, os países
do Mercosul exibiam claras
assimetrias estruturais ou
naturais, em virtude do tamanho
e grau de desenvolvimento de
suas economias, e artificiais,
em decorrência de diferenças
na orientação das políticas
econômicas e nos mecanismos
de promoção, entre outras.

No entanto, o Tratado de
Assunção não estabelecia
diferenças entre os sócios, tendo
os quatro Estados Parte os
mesmos direitos e obrigações.4

Da mesma forma, embora o
Tratado previsse a coordenação
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de políticas macroeconômicas e
a eliminação de barreiras tarifárias
e de outros tipos, dava pouca
ênfase ao modo pelo qual
deveriam ser tratadas as
diferenças estruturais e de política
existentes entre os países.

Não obstante, em meados de
1992 firmou-se o Cronograma de
Las Leñas, onde se estabelecia
uma agenda de harmonização
e coordenação das diferentes
políticas internas dos quatro
Estados, inclusive a definição
de políticas e disciplinas comuns
em diferentes âmbitos. A adoção
do Cronograma apontava,
portanto, para a organização das
atividades técnicas do Mercosul
durante o período de transição
até a conformação da União
Aduaneira (1992-1994).

De acordo com esse Cronograma,
o processo negociador deveria
debater, por exemplo, a política
industrial dos sócios, e procurar
harmonizar, na medida do
possível, os esquemas de
incentivos, a fim de gerar
estímulos comuns à produção
regional. Algo semelhante
ocorreria com a política agrícola,
comercial e trabalhista. Da
mesma forma, fixaram-se prazos
para a harmonização de normas
técnicas e trâmites aduaneiros,
a coordenação de políticas
macroeconômicas e a definição
de uma tarifa externa comum.

Segundo essa lógica, o esquema
enfatizava a necessidade de
equilibrar o campo de jogo por
meio da eliminação e/ou
harmonização das assimetrias
artificiais, com a idéia de ir
avançando na direção de políticas
de alcance regional. Por outro
lado, a agenda negociadora
dispensava pouca atenção à
administração das diferenças
naturais. De fato, durante a

transição para a União Aduaneira
alguns mecanismos considerados
aptos para arbitrar esse tipo de
diferenças, como as salvaguardas
ou os acordos setoriais, ainda
podiam ser aplicados, mas a partir
de 1995 eles desapareceriam.5

A idéia por trás dessa lógica era
de que as diferenças de tamanho
e de dotação de recursos
deveriam ser aproveitadas a
partir das especializações e/ou
vantagens relativas, sendo o
mercado o mecanismo mais apto
para obter os maiores benefícios
possíveis de tal estratégia.

Durante boa parte dos anos 1990,
apesar dos escassos avanços
em termos de harmonização
de políticas e de construção
de ações comuns, assim como
da ausência de mecanismos
de administração das diferenças
estruturais, a integração não se
mostrou, contudo, globalmente
desequilibrada, e as diversas
assimetrias mantiveram-se
ocultas ou não vieram à luz
em toda a sua magnitude.

Isso foi possível, em grande
medida, porque as economias
do Mercosul desfrutavam de uma
série de condições regionais e
internacionais excepcionais:

i. Ciclos econômicos
defasados (ou fases expansivas
simultâneas) dos sócios.

ii. Abundante entrada de
capitais internacionais.

i i i. Termos de troca favoráveis.

Nesse contexto, o comércio intra-
zona cresceu, tanto em termos
absolutos quanto relativos, e
prosperaram também diversos

empreendimentos empresariais
conjuntos, com objetivos tão
variados e diversos como
a complementação produtiva
e o aproveitamento dos canais
de distribuição.

i. Ciclos econômicos defasados
(ou ciclos de expansão
simultâneos)

Durante os primeiros anos da
integração regional, as economias
dos dois principais sócios
observaram uma alternância
em seus ciclos econômicos,
coincidindo ocasionalmente
em suas fases de expansão.

Assim, enquanto que no início
da década de 1990 a economia
argentina se recuperava
rapidamente do colapso do fim
dos anos 1980, a economia
brasileira mantinha-se
virtualmente estagnada. Nesse
contexto, o dinamismo argentino
permitia atenuar, ainda que
parcialmente, os impactos do
cenário de estagnação e alta
inflação no Brasil.

Por outro lado, enquanto a
economia brasileira conseguia
passar ilesa pela Crise do Tequila,
a economia argentina enfrentava
sua primeira queda desde o
lançamento do Plano de
Convertibilidade. Nesse caso, foi
a economia do sócio maior que
permitiu não apenas que a crise
argentina fosse um pouco mais
suave, mas também que sua
recuperação fosse bem mais rápida.

Desse modo, e por motivos
absolutamente aleatórios,
observou-se na região uma

5 Efetivamente, apesar das propostas argentinas de incluir nesse Protocolo alguns instrumentos que
poderiam dar seqüência a uma certa administração das diferenças (Acordos de Ajuste Estrutural, por
exemplo), decidiu-se estabelecer apenas um Regime de Adequação Final, que permitiria continuar
excluindo do livre comércio intra-zona os produtos mais sensiveis dos quatro países por um período
adicional de quatro anos.
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espécie de coordenação
espontânea das economias
e de seus respectivos ciclos,
fenômeno que contribuiu para
relegar a um segundo plano
a necessidade de adoção de
ações concretas em termos de
cooperação macroeconômica.67

ii. Forte ingresso de
capitais na região

Durante a década de 1990
verificou-se um importante fluxo
de capitais em direção às
economias emergentes, tanto sob

a forma de investimento
estrangeiro direto (IED) como
de investimento financeiro, e os
países do Mercosul não foram
exceção. A maior presença de
capital transnacional promoveu,
em muitos casos, estratégias de
complementação produtiva entre
os diferentes Estados-Parte.
O setor automotivo é, nesse
sentido, um exemplo
paradigmático.

O forte ingresso de capitais
permitia, de algum modo, financiar
os possíveis desequilíbrios que
iam aparecendo nas economias

da região, inclusive os
desequilíbrios comerciais
de algumas delas. Alguns
analistas deram especial ênfase
à importância que teve o boom
importador de capitais para
o êxito inicial do bloco e,
conseqüentemente, destacam
também sua retração, a partir da
crise asiática, como importante
variável explicativa da crise do
Mercosul.

ENTRADA DE CAPITAIS POR IED (EM MILHÕES DE DÓLARES)

8 Para uma análise das tentativas de coordenação macroeconômica no Mercosul, ver "Macroeconomia coordination in Latin America: does it have a future?",
J. L. Machinea e G Rozenwurcel, em CEPAL: Informes y estúdios especiales (2005); e "Interdependências y Políticas Macroeconômicas: Reflexiones sobre
el Mercosur", Daniel Heymann, em Mercosur: entre Ia realídad y Ia utopia, Ed. Nuevohacer (1999).
7 Alguns analistas tendiam a considerar que a presença de diferentes regimes cambiais na Argentina e no Brasil fosse um obstáculo importante para se
avançar em qualquer exercício de coordenação. No entanto, a experiência européia era eloqüente nesse sentido: durante muitos anos os países definiram
compromissos de cooperação macro, ainda que com regimes cambiais diferentes, que foram convergindo ao longo do tempo.
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iii. Termos de troca favoráveis

Com exceção do Uruguai, as
demais economias da região se
beneficiaram de termos de troca
favoráveis durante o processo de
abertura comercial e integração
regional. No caso do Brasil, a
melhora foi constante ao longo de
todo o período, ao passo que na
Argentina se vislumbrou uma
melhora tanto no início da década
como ao longo de 1996, quando a
economia iniciava sua recuperação
após a Crise do Tequila. Por
sua vez, o Paraguai também
experimentou uma sensível
melhora, especialmente na
comparação com a década
anterior:

O contexto favorável fez com
que a integração revertesse um
quadro que tinha perdurado por
décadas, contas economias da
região vivendo de costas umas
para as outras.'De fato, o
processo simultâneo de abertura
comercial e integração regional
produziu um claro e progressivo
aumento do comercio intra-zona,
no contexto de uma evolução
dinâmica da região com o
resto do mundo. O fenômeno
caracterizou-se pela incorporação

de novos setores e atores ao
negócio da exportação, e esse
foi considerado um dos principais
benefícios do Mercosul, na
medida em que o bloco servia
como plataforma para que as
empresas locais fossem
ganhando lentamente espaço
nos mercados internacionais.
E o processo beneficiou,
sobretudo, os segmentos
industriais, em virtude do maior
viés manufatureiro do comercio
regional.

Definitivajnente, como resultado
da vigência de condições
internas e externas excepcionais,
o Mercosul dos anos 1990
conseguia, em boa medida,
esconder as enormes diferenças
naturais e assimetrias de política
existentes entre os países
sócios, contribuindo para
o avanço do processo.

Nesse contexto, e
independentemente da elaboração
de planos ou cronogramas de
harmonização de políticas, a
demanda real de coordenação era
escassa ou insuficiente. De fato,
a coordenação automática dos
ciclos econômicos, o crescimento
dos fluxos comerciais, a abertura

com o resto do mundo e os
processos de reestruturação
produtiva observados nos países
como conseqüência da aplicação
dos princípios do Consenso de
Washington faziam com que
a vontade de avançar na
coordenação de diferentes tipos
de políticas - ação que supõe,
em maior ou menor medida,
a delegação de competências
ou a perda de um certo grau
de liberdade em nível nacional -
fosse pouco importante.8

Assim, e por diferentes motivos,
os bons anos (de convergência
espontânea) do Mercosul não
foram aproveitados para fortalecer
o bloco em termos comerciais,
produtivos e institucionais. Desse
modo, não apenas não houve
grande avanço nas diferentes e
sucessivas agendas de trabalho
relacionadas à consolidação
e aperfeiçoamento da União
Aduaneira (a agenda pendente),
como também se consolidou a
falta de ações comuns em termos
de administração das diferenças
naturais e de coordenação
microeconômica, ausentes
desde o início da integração.

ÍNDICES DE TERMOS DE TROCA DE BENS
(BASE 1995 = 100)

ÍNDICES DO VALOR UNITÁRIO DE EXPORTAÇÕES
FOB DE BENS (BASE 1995 = 100)

Fonte: Elaboração própria com base em dados da Cepal.

8 Esse é um fenômeno observado em boa parte dos problemas da economia real. Em cenários estáveis existe disponibilidade dos instrumentos para coordenar,
mas pouca demanda para fazê-lo. Em meio a crises extremas, quando não existe nenhuma possibilidade de coordenação, a demanda para fazê-lo aumenta.
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COMERCIO INTRA-MERCOSUL*

Fonte: Elaboração própria com base no INDEC, SECEX, e Bancos Centrais do Uruguai e Paraguai.

Nota: (*) Indica-se aqui a soma de exportações de cada um dos países-membros aos demais países da região. Para a participação

sobre o comércio total calculou-se o quociente entre a soma de exportações e importações de cada um dos países em relação

ao resto da região e a soma de exportações e importações totais de cada um dos quatro países da região.

MUDANÇA DE CENÁRIO
E RESSURGIMENTO
DAS ASSIMETRIAS

A partir de 1998, o cenário favorável

sofre uma reversão. A crise

internacional, que começou no

leste asiático, fincou o pé na

Rússia e ameaçou atingir

algumas das economias de maior

desenvolvimento relativo, terminou

desembarcando na América Latina.

Os crescentes temores dos

capitais internacionais em relação

aos países emergentes e a

desaceleração da economia e

o comércio mundial, com os

preços de commodities em baixa,

reforçaram os desequilíbrios

pré-existentes nas economias

da região. Nesse contexto,

menos capitais ingressam na

região, os preços dos produtos de

exportação caem nos mercados

internacionais e os dois principais

sócios entram em recessão. Esse

golpe de realidade serviu para

lembrar que as economias do

Mercosul continuavam frágeis

e voláteis, e que as condições

excepcionais dos anos anteriores

dificilmente voltariam a se repetir.

A mudança de cenário voltou a

colocar em evidência as questões

pendentes e as assimetrias

subjacentes desde o início
do processo, bem como os

problemas varridos para debaixo

do tapete em anos anteriores.

A desvalorização do Brasil em

janeiro de 1999 modificou o mapa

de rentabilidades relativas entre

os países da região e, mesmo que

no curto prazo não tenha resultado

em desequilíbrios comerciais

generalizados, alterou o esquema

de decisões de investimento/

produção no âmbito do Mercosul.

Esse fenômeno, juntamente

com a diferente dinâmica

macroeconômica dos países

sócios no período 1999-2002,

contribuiu para exacerbar as

importantes diferenças naturais

entre as economias, fenômeno que

não foi absorvido pelo processo

negociador. Em outras palavras,

o exercício integrador dispensava

pouca atenção à mudança do

cenário regional e internacional,

ao menos do ponto de vista da -

necessária - adequação requerida

por algumas das regras que

orientam o processo negociador.

O processo simultâneo
de abertura comercial
e integração regional
produziu um claro e
progressivo aumento
do comércio intra-zona,
no contexto de uma
evolução dinâmica
da região com o resto
do mundo
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Sobre as fragilidados "ocultas"
do comércio intra-bloco
nos anos 1990

Embora durante boa parte dos
anos 1990 o saldo comercial
bilateral global tenha sido positivo
para a Argentina, os produtos
industriais registravam déficits,
com destaque para o caso do
material elétrico, os produtos
metálicos, os químicos, o
papel e papelão, e os têxteis.

Durante a década passada,
com exceção dos produtos
incluídos nas listas de adequação
ou excluídos da TEC,
acreditava-se que o mercado
deveria definir de forma autônoma
o padrão de especialização de
cada economia, não se fixando,
portanto, mecanismos de apoio
regionais para a adaptação
competitiva dos diferentes setores
ao esquema de .integração.

Outra perspectiva da qual é
possível observar o padrão de
especialização bilateral e seus
efeitos está relacionada à
estimativa do componente
emprego/ano implícito - direta e
indiretamente - nas mercadorias
comercializadas. Nesse sentido,
merece registro o fato de que
ao estimar o saldo de emprego
gerado pelas exportações
bilaterais, o mesmo vem tendo
sinal oposto ao da balança
comercial tradicional (medido em
divisas), durante todo o período
de vigência plena do Mercosul.

Em outras palavras, o esquema
de forte desequilíbrio comercial
dos produtos industriais se
traduzia, obviamente, num
desequilíbrio do emprego implícito
nos bens comercializados
em favor do maior sócio.

Enquanto que para a Argentina
esse resultado se mostrava

incompatível com os objetivos
originais do processo de
integração, do lado brasileiro
se argumentava que a Argentina
apresentava desequilíbrios
comerciais e industriais com boa
parte do resto do mundo e que,
portanto, não se deveria ressaltar
esse indicador como sendo
conseqüência do processo de
integração no Mercosul. Ainda
que esse raciocínio se mostrasse
parcialmente correto, a Argentina
não operava - e não opera -
em condições de livre comércio
com o resto do mundo. Nesse
contexto, o desequilíbrio bilateral
adquiria inegável relevância,
haja vista o objetivo inicial da
integração ter sido o

desenvolvimento integral da
indústria em escala regional a
partir da complementação e
especialização produtiva das
economias participantes.

Subjacente ao desempenho do
comércio Argentina-Brasil havia
relevantes diferenças estruturais
(de tamanho, padrão de
especialização, etc.) entre ambas
economias às quais o processo
negociador havia dispensado
pouca atenção no momento de
regular e/ou administrar. Nesse
sentido, ainda que a performance
macroeconômica de ambos
países tenha mostrado uma
evolução bastante positiva durante
boa parte dos anos 1990, a

BALANÇO COMERCIAL SETORIAL ARGENTINA-BRASIL* (EM US$ MILHÕES)

Fonte: Svarzman (2003). Notas: (*) Saldos avaliados sob a ótica da Argentina. (**) Inclui impostos diretos e indiretos.
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economia argentina observou um
comportamento muito mais volátil
e operou com preços mais
desfavoráveis no seu setor
tradeable comparativamente ao
Brasil, fenômeno que contribuiu
para ampliar, em alguma medida,
as diferenças produtivas
preexistentes.

O desempenho
macroeconômico de Argentina
e Brasil entre 1999 e 2002:
ruptura na evolução do
investimento e forte aumento
da brecha produtiva

Durante a primeira metade dos
anos 1990 o investimento teve um
destacado desempenho nos dois
principais sócios do Mercosul.
Nesse período, tanto na Argentina
como no Brasil, essa variável
registrou um pulo significativo,9

revertendo a tendência declinante
verificada ao longo dos anos
1980. No entanto, desde 1998
em diante, com o início da
profunda e prolongada recessão
na Argentina, somada à mudança
de rentabilidades relativas que se

seguiu à desvalorização do Real
em 1999, abriu-se uma clara
brecha no desempenho do
investimento nos dois países.

Entre 1999 e 2002, apesar de
certos vaivéns próprios do ciclo
econômico, o Brasil manteve seu
investimento em patamares
razoáveis. Na Argentina, porém,
se observou uma severa e
progressiva queda dos gastos
em formação de capital. De fato,
entre o pico de 1998 e o vale
alcançado no início de 2002,
o investimento bruto interno
fixo (IBIF) contraiu-se 60% na
Argentina, retornando a níveis
similares aos do início dos anos
1990. Somente no período mais
recente, com a recuperação do
nível de atividade na Argentina
após o fim da Convertibilidade,
a brecha entre os fluxos de
investimento em ambos os países
tendeu a se fechar. Ainda assim,
levará um bom tempo para se
reverter o efeito do desigual
desempenho precedente,
que resultou numa ampliação
das diferenças naturais entre
os dois países.

Além da diminuição nos níveis de
investimento, o fenômeno anterior
contou com mais um agravante:
a grande perda de participação
do IED no investimento argentino
total, com tudo que isso implica
em termos de redefinição de
estratégias regionais de produção
em ramos com predominância de
empresas transnacionais, onde o
comércio intra-firma é relevante.

Em particular, a despeito de certas
diferenças no timing da entrada
de capitais estrangeiros no bloco
comercial (inicialmente o IED
avançou com mais força na
Argentina do que no Brasil),
ao longo de boa parte dos anos
1990 o padrão de alocação do
investimento estrangeiro nos
dois principais sócios do Mercosul
foi similar, localizando-se
basicamente nos mesmos setores
e em proporções que respeitavam
os diferentes tamanhos de seus
respectivos mercados.

Uma vez consolidada a etapa de
abertura e após a desvalorização
do Real, a participação da Argentina
no IED total captado pelo bloco

EVOLUÇÃO DO IBIF NA ARGENTINA E NO BRASIL - SÉRIES A PREÇOS CONSTANTES

Fonte: Elaboração própria com base no INDEC e IBGE.

' O Investimento Bruto Interno Fixo (IBIF) das Contas Nacionais de ambos países expandiu-se cerca de 40% no período 1993-1998.
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A REAÇÃO DAS TRANSNACIONAIS: DOIS CASOS EMBLEMÁTICOS

No caso específico da indústria
automotiva, seis anos de perma-
nente contração do mercado ar-
gentino, somados a diferenças de
custos relativos e incentivos, de-
sencadearam uma permanente
revisão da lógica estratégica das
multinacionais em termos de
sua permanência na Argentina.

Assim, entre 1999 e 2003, verifi-
cou-se uma diminuição no núme-
ro de modelos produzidos nes-
se país, que passou de 28 para
15, num contexto no qual 15 dos
19 lançamentos realizados no
âmbito do Mercosul ocorreram no
Brasil. De outro lado, uma deze-,
na de fábricas se instalou no Bra-
sil enquanto na Argentina nenhu-
ma nova pfanta foi construída e
os investimentos se concentra-
ram exclusivamente na incorpo-
ração de (poucos) novos mode-
los, na melhoria de processos e
no desenvolvimento de fornece-
dores.

O Brasil desempenhou, também,
um papel importante na estraté-
gia produtiva regional das empre-
sas multinacionais de linha
branca.3 Em 1999, conforme
mostra o quadro adjunto, o único
player transnacional desse setor
localizado na Argentina resolveu
fechar suas portas e levar suas
plantas ao país vizinho, compli-
cando ainda mais o panorama
desse segmento.

* Por mais que existam outros casos
semelhantes (como, por exemplo, o setor de
cosméticos em que uma empresa líder
fechou sua fábrica na Argentina e concentrou
sua produção no Brasil), o setor automotivo e
o de linha branca constituem exemplos
paradigmáticos do ocorrido no período.



passou de 40% a 28%, ao
passo que o Brasil aumentou
sua participação de 57% para
71% do total.10

Isso ocorreu num âmbito em que
as filiais de algumas empresas
transnacionais de setores
tradeable passaram por um
processo de especialização,
em nível regional, de suas linhas
de produção. Em vários blocos
industriais e, particularmente,
naqueles nos quais a escala é
determinante, os novos projetos
de investimento foram concebidos
para abastecer o mercado regional
diretamente a partir do Brasil.

Por último, é preciso destacar
que o surgimento de um novo
mapa de investimentos na região
se deu concomitantemente a
uma re-alocação do investimento
estrangeiro dentro do próprio
Brasil. Após a desvalorização
do Real, o IED sofreu um notável
re-direcionamento em benefício
de setores tradeable da economia
brasileira, promovendo não
apenas um processo de
substituição de importações, mas
também, após um certo tempo,
um agressivo drive exportador.11

Os efeitos das diferenças no
desempenho do investimento

a) A brecha de produtividade

Acompanhando o importante
processo investidor na primeira
parte dos anos 1990, tanto
a Argentina como o Brasil
alcançaram importantes
crescimentos na produtividade
de suas respectivas indústrias.
O fenômeno decorria de um
aumento dos níveis de produção
acompanhado de um severo
ajuste no volume de emprego.
Como resultado, ambas as
indústrias tiveram um aumento
da ordem de 40% nos seus
índices de produtividade por
operário ocupado entre 1993
e 1997. No entanto, durante o
período da prolongada recessão
iniciada em 1998, a produtividade
se manteve estagnada na
Argentina, ao passo que no
Brasil se consolidou a tendência
ascendente anterior, gerando um
claro desnivelamento no campo
de jogo entre os dois países.

A produtividade por operário
ocupado na Argentina voltou a

apresentar sinais de melhora
somente após a desvalorização
de início de 2002 e a forte
recuperação da produção.
O aumento de produção ocorreu
a uma velocidade muito superior
à do emprego, reduzindo a
brecha em relação ao Brasil.

b) A substituição de
importações, com ritmos e
características diferentes

Após a desvalorização de suas
respectivas moedas, observaram-
se, tanto na Argentina como no
Brasil, avanços na substituição
de importações, mas a
intensidade e as características
desses processos apresentaram
importantes diferenças. Enquanto
que na Argentina nem a
elasticidade nem a razão
importação/PIB sofreram grandes
mudanças após o fim da
Convertibilidade, no Brasil ambas
variáveis registraram uma nítida
e persistente queda após 1999,
afetando principalmente as
compras externas daqueles
produtos que tinham maior
peso na cesta exportadora
da Argentina.

EVOLUÇÃO DA PRODUTIVIDADE NA INDÚSTRIA
ÍNDICES DE PRODUTIVIDADE POR OPERÁRIO OCUPADO - SÉRIES DESSAZONIZADAS ?

0 O pequeno percentual restante corresponde ao IED dirigido ao Uruguai e Paraguai.
1 Esse ponto é analisado mais detalhadamente na página 33.
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Conforme mostra o gráfico
adjunto, durante a fase de
abertura, na primeira metade da
década passada, as importações
brasileiras não apenas
acompanharam como superaram
amplamente a evolução
ascendente do PIB. Assim, entre
1993 e 1998, o PIB cresceu
18%, ao passo que as compras
externas mais que duplicaram.
Como resultado, a elasticidade
entre ambas as variáveis cresceu
aproximadamente 6 pontos, e as
importações, que representavam
10% do PIB, em 1993, passaram
para 17% do PIB em 1998,
a preços constantes.

Entre o início de 1999 e o fim
de 2005, a atividade agregada
brasileira registrou um aumento
da ordem de 18%, taxa
semelhante à observada na
etapa anterior, mas o incremento
das compras externas foi da
mesma magnitude. Desse modo,
a elasticidade importações-PIB
alcançou apenas um ponto
percentual, reduzindo-se
sensivelmente em relação ao
observado precedentemente.
Inclusive, ao analisarmos o
comportamento de ambas as
variáveis até 2003, observamos
que enquanto o PIB teve um
aumento de 11%, as importações
cresceram apenas 3%.

Ou seja, após a desvalorização
do Real e o re-direcionamento
do investimento para os setores
tradeable da economia, a razão
entre as importações e o
PIB registrou progressiva e
sistemática queda, passando
de 17% em 1998 para 12,6%
em 2003, fenômeno que indica
a existência de um processo de
substituição de importações. Tal
percentual somente retornou aos
níveis originais a partir da grande
recuperação econômica de 2004,
quando a relação entre esses

dois componentes da oferta
agregada chegou a 14%.

Tal fato foi particularmente
significativo para a configuração
produtiva do Mercosul,
especialmente para a relação
entre seus dois principais sócios,
pois a fraca evolução das
compras externas brasileiras dos
últimos anos concentrou-se,
fundamentalmente, nos produtos
mais exportados pela Argentina
ao Brasil. De fato, a tabela abaixo
mostra que as importações
brasileiras totais aumentaram 7%
entre 1997/1998 e 2004. Contudo,
essa variação só foi possível em
virtude do aumento observado em
metade dos produtos importados,
compensando a queda
experimentada pela outra metade.
Note-se, ainda, que no caso da
Argentina, as posições tarifárias
que registram queda nas compras
externas correspondem a %
das exportações argentinas
com destino ao Brasil no período
de referência.

Dentre os produtos mais
afetados pela queda das
compras externas brasileiras
estão os veículos (que no período
1997-1998 representavam um
terço das exportações totais
de automóveis da Argentina),
os cereais, máquinas e
aparelhos, hortaliças, laticínios,
algodão, óleos e frutas.

Na Argentina, a despeito de
um provável viés em virtude da
profunda queda das compras
externas de 2002, a elasticidade
entre as importações e o PIB
não registra grande alteração
após o fim da Convertibilidade.
Há, portanto, nesse aspecto,
uma clara diferença com a
experiência pós-desvalorização
no Brasil. Entre 1993 e 1998, o
produto argentino acumulou um
incremento de aproximadamente
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BRASIL: IMPORTAÇÕES E PIB DAS CONTAS NACIONAIS - SÉRIES A PREÇOS CONSTANTES

30%, enquanto que as
importações cresceram pouco
acima de 100%, resultando numa
elasticidade entre ambas as
variáveis de quase 4 pontos.
De outro lado, entre meados de
2002 e fins de 2005 o PIB e as

compras externas aumentaram
39% e 138% respectivamente,
de tal maneira que a elasticidade
entre ambas variáveis alcançou
quase 4 pontos, resultado igual
ao observado no ciclo expansivo
precedente.

Em suma, a razão entre as
importações e o PIB, que em
1998 atingiu 13%, caiu para
6% em 2002, recompondo-se
rapidamente no triênio
2003-2005, para alçar 11%.
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Fonte: Elaboração própria com base no IBGE.

Paralelamente, deve-se ter
em conta que num contexto
de rápida recuperação das
importações totais, aquelas
provenientes do Brasil avançaram
a uma velocidade muito superior
à média, alcançando em
2005 um recorde histórico.
Definitivamente, no último ano
as compras argentinas ao Brasil
chegaram a US$ 10.186 milhões,
superando em mais de 44%
o pico anterior de US$ 7.055
milhões correspondente a 1998,
ao passo que as importações
argentinas totais ainda se
encontram em nível 9% abaixo
de seu máximo pré-crise.

Nesse contexto, ao impacto
observado desde 1999 sobre
as importações argentinas,
em virtude do estabelecimento
no Brasil de novos projetos
de investimento com foco no
abastecimento do mercado
regional, somou-se, logo à
desvalorização do peso, um fator
preço adicional. De fato, a nova
paridade da moeda argentina
com o dólar e o euro,

relativamente à prevalecente com
o real, induziu uma mudança nas
origens das importações, com o
Brasil ganhando participação em
detrimento dos Estados Unidos
e da Europa.

A despeito de eventuais
diferenças qualitativas entre
os produtos brasileiros e
os produtos americanos ou
europeus, a Argentina passou a
comprar do Brasil mais insumos,
bens de capital, bens de
consumo e veículos automotores
do que no passado, pois esses

produtos são atualmente mais
baratos (em termos retetivos)
do que os provenientes do
resto do mundo.12

c) Os investimentos e
o salto exportador

Os dados do comércio exterior
brasileiro apresentam vários
aspectos sugestivos, não apenas
do lado das importações. Entre
1994 e 1998 as exportações
anuais oscilaram entre US$ 45
bilhões e US$ 50 bilhões. Após
a desvalorização de janeiro de

12 A partir de 2004, essa brecha começou a se reverter. Em 2005, a desvalorização do peso em
relação ao euro, ao dólar e ao real foi muito similar, reduzindo drasticamente a vantagem das
importações argentinas oriundas do Brasil.
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1999, essas cifras se mantiveram
numa faixa entre US$ 55 bilhões
e US$ 60 bilhões (2000-2002),
enquanto que nos dois anos
seguintes observou-se um grande
salto exportador, tendo as
exportações alcançado a marca
de US$ 73 bilhões e US$ 93 bilhões
em 2003 e 2004, respectivamente,
para em 2005 atingir US$ 118
bilhões, ou seja, quase o dobro
dos três anos anteriores.

A análise desse excelente
desempenho do Brasil em matéria
de comércio internacional deve
ser realizada com base em
diversos fatores. O primeiro e mais
evidente é o reestabelecimento
da competitividade a partir da
desvalorização cambial de janeiro
de 1999, fato que permitiu deixar
para trás a fase deficitária da
balança comercial (1994-1998).

Em segundo lugar, os grandes
aumentos no valor FOB exportado
entre 2003 e 2005 se deveram a
uma combinação de elevação tanto
nas quantidades como nos preços.
Os preços registraram, de fato,
uma grande elevação nos últimos
anos, favorecidos por uma economia
mundial em franco crescimento.

Um elemento adicional a ser
considerado é a estagnação e até
retração da demanda doméstica
observada em diversos momentos
de 2001 e 2003, provocada, em
larga medida, pela aplicação de
políticas de ajuste fiscal e monetário.
Isso determinou que a produção
que não conseguia ser vendida no
mercado local procurasse saída no
mercado externo, gerando um
incentivo adicional às exportações.
Ainda assim, se levarmos em conta
que no Brasil os ramos produtivos,
em particular os industriais,
planificam sua produção tomando
como referência o mercado global,
o fenômeno deve ter tido um efeito
marginal ou apenas transitório

sobre o salto exportador. De
fato, em 2004 as exportações
continuaram avançando num
bom ritmo apesar da sólida
recuperação do mercado interno.

Por último, está o fato de que
a melhora na rentabilidade das
atividades tradeable (a mineração,
a agricultura e a indústria)
derivada da nova paridade cambial
teve não apenas um efeito
imediato sobre a produção e as
exportações, mas gerou também
importantes investimentos em
capital fixo, os quais tenderam
a ampliar a capacidade instalada.
Esse foi, precisamente, um dos
elementos-chave a dar
continuidade e verdadeiro impulso
ao processo exportador, uma vez
esgotada a etapa fácil de maior
ocupação da capacidade ociosa.

Assim, ao analisarmos as
estimativas do IED publicadas pelo
Banco Central do Brasil, que
diferentemente dos dados de
investimento das Contas Nacionais
fornecem uma perspectiva setorial
dos gastos em formação de
capital oriundos do exterior,
percebe-se que os padrões de
investimento sofreram importantes
mudanças após a desvalorização
do Real, com grande benefício
para os setores tradeable.

Nesse sentido, merece destaque
o fato de que a proporção entre o
investimento estrangeiro alocado
ao setor de serviços relativamente
à indústria, que foi de seis vezes
entre 1996 e 1998, passou a 2,4
vezes no período 1999-2004. Por
outro lado, o crescimento médio
do IED no setor tradeable entre
os dois períodos foi muito elevado,
ascendendo a 297% nas atividades
primárias e a 186% na indústria.
Em contrapartida, no setor non-
tradeable a taxa de crescimento
foi de somente 14% entre esses
mesmos períodos.

Ao cruzarmos os dados de
investimento e de comércio, nota-
se que logo após a desvalorização
do Real são realizados grandes
investimentos nos setores tradeable,
os quais são acompanhados,
com certo atraso, por um salto
nas exportações. Em outras
palavras, fica constatado que as
mudanças na paridade externa
geraram oportunidades em favor
dos setores exportadores, mas
elas só puderam ser realmente
aproveitadas a partir da realização
de investimentos direcionados ao
aumento da produção exportável.

Nesse contexto, é importante
destacar que após o fim da
Convertibilidade, a Argentina
experimentou mudanças
semelhantes às observadas no
Brasil no período pós-1999. Os
novos preços relativos permitiram
melhorar as condições de
competitividade da produção local
com sua similar externa. Além
disso, a desvalorização coincidiu
com um aumento dos preços
internacionais de vários dos
principais produtos de exportação
e, inicialmente, a retração das
Vendas internas permitiu contar
com capacidade ociosa para ampliar
as vendas externas, sobretudo em
setores nos quais as empresas já
tinham presença no mercado
internacional.

A experiência brasileira nos permite
concluir que se o aumento inicial
das exportações vinculado à
alteração da paridade cambial não
vem acompanhado de um aumento
da capacidade de produção, tal
processo dificilmente conseguirá
se sustentar no médio ou no longo
prazo. Nesse sentido, para que o
aumento das exportações argentinas
se consolide definitivamente é
necessário que se consolide o
processo investidor observado no
país desde o início de 2003.
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AS CONSEQÜÊNCIAS
DO CÂMBIO NO
CONTEXTO SOBRE
O FLUXO COMERCIAL
BILATERAL

A evolução acima esboçada só
vem a confirmar que, ao longo dos
últimos anos, a Argentina esteve
sempre vários passos atrás do
Brasil, tanto em termos do
desenvolvimento de uma
plataforma exportadora
verdadeiramente abrangente,
como do processo de substituição
de importações, fenômenos que
afetaram profundamente o padrão
de comércio bilateral. Em 2004
registrou-se uma drástica
ampliação do déficit comercial
argentino, que passou de US$ 93
milhões em 2003 para US$ 2.089
milhões em 2004. Por sua vez, em
2005 o déficit argentino ampliou-se
ainda mais, totalizando US$ 3.942
milhões, ou seja, quase o dobro
do observado no ano anterior.

Ao examinarmos a evolução
setorial do intercâmbio comercial
entre 2003 e os dias de hoje,
percebe-se que o histórico déficit
comercial argentino com o Brasil
em matéria de produtos
industriais aumenta de forma
significativa, ao passo que o

superávit que a Argentina detinha
tradicionalmente nos demais
setores tende a encolher. Em
conseqüência, o saldo global
argentino tem passado de
positivo a negativo, com forte
tendência ao aumento do
desequilíbrio.

O papel desempenhado por
cada país nas compras e vendas
externas totais do vizinho, antes
e depois de 1999, alterou-se
significativamente.

Inicialmente, com a criação do
Mercosul, num contexto de maior
abertura de ambos países com
o resto do mundo, o intercâmbio
comercial entre os sócios evoluiu
a uma velocidade muito superior
à média, e o comércio bilateral
cresceu tanto em termos
absolutos como relativos. No
entanto, essa situação mudou
após a desvalorização do real,
uma vez que os produtos
brasileiros continuaram ganhando
market-share no mercado
argentino enquanto os produtos
argentinos começaram a perder
terreno no mercado brasileiro.

De fato, o percentual das
importações totais argentinas de
produtos provenientes do Brasil

COMÉRCIO ENTRE ARGENTINA E BRASIL* (US$ MILHÕES)

Para que o aumento
das exportações
argentinas se consolide
definitivamente é
necessário que se
consolide também
o processo de
investimentos
observado no país
desde o início de 2003

Fonte: Elaboração própria com base em dados do Indec e da Secex. Nota: (*) Saldos avaliados sob a ótica da Argentina.
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passou de aproximadamente
22%, em 1998, para 36% em
2005, reforçando a tendência
ascendente anterior. Já o
market-share da Argentina nas
compras externas brasileiras
reduziu-se de 14%, em 1998,
para 8% em 2005, ganhando
terreno os fornecedores extra-
zona. Em síntese, a partir de
1999 a importância do mercado
regional para as exportações de
ambos países reduziu-se
significativamente, mas os
fatores determinantes dessa
evolução foram substancialmente
diferentes nos dois casos.

SALDO DO COMÉRCIO ARGENTINA E BRASIL* POR GRANDES SETORES
EM US$ MILHÕES

Fonte: Elaboração própria com base em dados do Index e Secex.

Notas: (*) Saldos avaliados sob a ótica da Argentina. (**) Manuf. de origem agropecuária. (***) Manuf. de origem industrial.

PARTICIPAÇÃO DO BRASIL NO TOTAL
DAS IMPORTAÇÕES ARGENTINAS

PARTICIPAÇÃO DO BRASIL NO TOTAL
DAS EXPORTAÇÕES ARGENTINAS

Fonte: Elaboração própria com base em dados do INDEC e IBGE.
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No que se refere ao Brasil, cujas
vendas externas para Argentina
passaram de 13% em 1998 para
apenas 8% em 2005, a menor
relevância do vizinho como
destino de suas exportações
explica-se tanto pelo salto
verificado nas vendas extra-zona,
que atualmente correspondem
a quase o dobro dos níveis
observados no final da década
de 1990, como pelo fato das
importações totais da Argentina
terem registrado uma evolução
pouco dinâmica no período sob
análise. Somente a partir da forte
recuperação do período 2003-
2005, o mercado argentino voltou
a ganhar (parcialmente) relevância
para as empresas brasileiras.
Ainda assim, dada a magnitude
alcançada pelas exportações
brasileiras totais, dificilmente
esse destino volte a apresentar
os níveis de participação
observados durante o biênio 1997-
1998. Note-se que para que isso
ocorra, o market-share do Brasil
nas compras externas da
Argentina deveria alcançar quase
60%, o que resulta improvável.

De outro lado, as vendas
argentinas ao Brasil também
perderam peso dentro das
exportações totais, passando de
30%, em 1998, para 16% em
2005. De fato, nesse período as
exportações argentinas ao
mercado brasileiro se reduzem
21%, enquanto as vendas aos
demais destinos registram um
aumento muito expressivo (51%).
A principal diferença com o caso
brasileiro reside, contudo, no fato
de que os menores fluxos
comerciais da Argentina ao Brasil
não podem ser explicados em
função da redução do tamanho do
mercado de destino, haja vista que
as importações totais brasileiras
tiveram um aumento de 27% no
período 1998-2005. Em

conseqüência, o Brasil, que até
1998 desempenhara um papel
dinamizador das exportações
argentinas, passa a exercer um
efeito eminentemente contrativo
sobre as vendas externas do país,
afetando principalmente a
exportação de produtos industriais
ou de maior valor agregado, os
mesmos que no passado tinha
ajudado a "decolar".

AS LIMITAÇÕES
DO PROCESSO DE
INTEGRAÇÃO E AS
QUESTÕES PENDENTES

Ao longo dos últimos anos, o
Mercosul tem começado a
mostrar os limites da integração
linear, automática e geral, que
tem no mercado o único agente
regulador dos custos e benefícios
para os diferentes sócios.

A história recente demonstra que,
até o momento, os Estados Parte
não têm sido capazes de construir
uma estratégia equilibrada e
conjunta de desenvolvimento para
o médio e o longo prazo.

As diferentes dinâmicas das
economias da região no período
1999-2002, a conseqüente
ampliação das assimetrias
produtivas e brechas de
competitividade entre os sócios, e
as mudanças nas configurações
nos mercados nacionais de certos
bens não foram devidamente
assimiladas no processo
negociador. De fato, as sucessivas
e infrutíferas tentativas de
"relançar" o Mercosul nos últimos
anos colocaram a ênfase no não
cumprimento dos Acordos, ao
invés de sinalizar as "falências e
insuficiências" dos mesmos.

Assim, qualquer que seja o
cenário que se projete para os
próximos anos, o objetivo de um

desenvolvimento integral,
sistêmico e equilibrado das
economias do bloco deverá estar
presente, assim como o conjunto
de mecanismos e regulações
necessários para alcançar essa
meta. Nesse sentido, o processo
deverá incorporar ações de política
que permitam avançar na
especialização e complementação
produtivas ainda ausentes.

À luz desses objetivos, o bom
momento por qual atravessam
os países do bloco, aliado ao
favorável contexto externo, parece
propício para introduzir medidas a
fim de aperfeiçoar e corrigir vários
aspectos do processo de
integração.

Pela primeira vez, em muitos
anos, as economias da região
experimentam uma fase
simultânea de crescimento
econômico, com taxas de câmbio
mais competitivas que no
passado, melhor situação fiscal e
monetária e uma sólida posição
externa, em virtude de superávits
na balança comercial e em conta
corrente.

Adicionalmente, na Argentina, a
rápida recuperação dos últimos
dois anos e a melhora na
rentabilidade promovida pelo novo
esquema de preços relativos tem
propiciado um considerável
aumento do investimento, tanto
local como estrangeiro. Há, nesse
sentido, indicações positivas de
multinacionais que atuam nos dois
lados da fronteira, assim como
exemplos de grandes empresas
brasileiras que optaram pela
instalação de filiais na Argentina
com o intuito de articular sua
produção para o atendimento do
mercado regional.

Se bem esse é um processo
que, de maneira autônoma, tende
a nivelar parcialmente o terreno
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OS FUNDOS ESTRUTURAIS (FOCEM), O MECANISMO DE ADAPTAÇÃO
COMPETITIVA (MAC) E O PROGRAMA DE ADAPTAÇÃO COMPETITIVA (PAC)

Em meados de 2005 o CMC criou o Fundo para a Convergência Estrutural do Mercosul (FOCEM) com um

orçamento anual de US$ 100 milhões, cuja integralização seria realizada de forma progressiva. Os recursos

seriam destinados ao financiamento de programas que tenham como objetivo promover a convergência

estrutural, desenvolver a competitividade, promover a coesão social e apoiar o funcionamento da estrutura

institucional e o fortalecimento do processo de integração. O principal objetivo dessa iniciativa é atender as

necessidades das economias menores do acordo regional. Em conseqüência, para compor os recursos do

FOCEM levou-se em conta o PIB de cada país, ficando estabelecido que o Brasil contribuiria com 70%, a

Argentina com 27%, o Uruguai com 2%, e o Paraguai com 1% dos recursos. Da mesma forma, a distribuição

dos recursos obedeceria ao seguinte esquema: 48% serão destinados a projetos apresentados pelo Paraguai,

32% a projetos do Uruguai, 10% a projetos da Argentina e 10% a projetos do Brasil.

É importante destacar que, no passado, com exceção de algumas medidas pontuais de caráter pragmático,

que levavam em consideração o tamanho e o grau de desenvolvimento das economias dos países membros,

as regras para o médio e o longo prazo eram as mesmas paras todos os países. O FOCEM, pelo contrário,

tem o objetivo explícito de favorecer as economias menores e as regiões menos desenvolvidas. Essa

intenção está refletida nos percentuais para integralização e distribuição dos recursos do Fundo: Brasil e

Argentina são fornecedores líquidos, enquanto Paraguai e o Uruguai são beneficiários líquidos.

De outro lado, mais recentemente, os governos da Argentina e do Brasil estabeleceram dois mecanismos

que, de acordo com o exposto anteriormente, poderiam ser considerados como um primeiro passo para

"administrar" as assimetrias entre as economias de ambos os países, num contexto de maior

institucionalização. Em primeiro lugar, o MAC, mecanismo destinado a administrar o comércio nos setores

sensíveis. O instrumento prioriza a possibilidade de que os setores industriais de ambos países cheguem

a algum tipo de entendimento, inclusive o estabelecimento de acordos de integração produtiva.*O mecanismo

recupera, de algum modo, o espírito dos acordos de integração da década de 1980 e que foram deixados de

lado a partir do Tratado de Assunção de 1991. Mesmo nos casos em que os setores envolvidos não

consigam chegar a um acordo e a investigação posterior demonstrar a existência de dano em prejuízo do

setor industrial do país importador, ainda assim, subsiste a possibilidade de que as partes privadas

estabeleçam algum tipo de acordo antes da imposição de medidas de defesa comercial. Ou seja, mas uma

vez abre-se a possibilidade para que as partes interessadas acordem mecanismos que permitam atenuar

os desequilíbrios circunstanciais.

Na impossibilidade de se alcançar um acordo e caso as autoridades do país importador concluam pela

imposição de medidas, estas devem estar acompanhadas de um programa de adaptação competitiva

(PAC). O PAC deve incluir os compromissos e as ações que o setor do país importador se compromete a

realizar a fim de alcançar sua adaptação competitiva e a integração produtiva. O programa pode contemplar,

ainda, o envolvimento do setor privado do país exportador e as autoridades governamentais de ambos

países. O PAC incorpora, ainda, um elemento inovador: o monitoramento do programa fica sob á

responsabilidade da Comissão de Monitoramento de Comércio Bilateral, permitindo seu acompanhamento

e fiscalização por representantes do país exportador. Essa prerrogativa independe do fato do programa ter

sido elaborado por consenso ou pelo governo do país importador.

Em suma, no período recente foram estabelecidos acordos no âmbito regional que apontam para uma maior

atenção às economias menores e às assimetrias existentes entre os países membros, propiciando uma
maior integração produtiva no bloco.
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de jogo entre os dois principais
sócios do Mercosul, os
resultados em matéria comercial
são ainda muito limitados. Trata-
se, sem dúvida, de um fenômeno
que deveria ser fomentado e
coordenado pelos próprios
sócios, evitando repetir erros
passados, quando oportunidades
similares foram desperdiçadas.

Em função disso, e sem
desconhecer a importância de
promover avanços nas questões
pendentes do Tratado de
Assunção e do Protocolo de Ouro
Preto (estabelecimento de uma
verdadeira TEC, eliminação de
restrições unilaterais ao livre
comércio, introdução de
disciplinas comerciais e
estabelecimento de algum tipo de
coordenação macroeconômica),
é preciso desenvolver uma nova
agenda de ação microeconômica
que permita aproximar os
sistemas produtivos dos países
e propiciar um melhor
aproveitamento das vantagens
relativas de especialização e
complementação produtiva. Alguns
dos temas que poderiam ser
incluídos nessa nova agenda são:

- Incentivos ao desenvolvimento
de cadeias de valor em escala
regional, fomentando a criação

de fornecedores e clientes
regionais e promovendo maior
cooperação entre as grandes
empresas e as PMEs dos
diferentes países do bloco.

- Ações conjuntas com as
empresas transnacionais,
incentivando as estratégias de
especialização e complementação
produtiva entre as diferentes filiais.

- Criação de fundos regionais
de financiamento para o setor
produtivo destinados a equiparar
as condições de financiamento
de projetos na esfera regional.

- Estímulos à realização de
empreendimentos empresariais
conjuntos, com o objetivo de
facilitar a cooperação tecnológica,
a complementação produtiva e os
canais de distribuição.

«4 Incentivos ao desenvolvimento
de atividades comuns de P&D.

- Ações de promoção comercial
conjunta em terceiros países.

- Ações de promoção para a
atração de investimentos no
Mercosul.

- Estímulos à expansão de
empresas regionais prestadoras
de serviços.

- Incentivos ao fortalecimento
da rede de infra-estrutura regional.

As ações contempladas nessa
agenda apontam a objetivos
de médio prazo. Na fase de
transição, até atingir as metas
estabelecidas, seria necessário
criar mecanismos que
contemplem as necessidades das
economias menos desenvolvidas
e amenizem desequilíbrios que
resultem de assimetrias. Nesse
sentido, foram deslanchadas
recentemente algumas iniciativas
que apontam na direção correta
(ver BOX na página anterior).

*

COROLÁRIO FINAL

O Mercosul dos anos 2000
deve retornar a certos objetivos
declarados no início da integração,
promovendo um fortalecimento das
estratégias de especialização e
complementação produtiva em
escala regional por meio de
instrumentos comuns de
promoção ao setor produtivo. Caso
contrário, os avanços observados
nos últimos anos em áreas tão
importantes e diversas como a
institucional e as negociações
comerciais com terceiros países
poderão ficar em segundo plano,
prevalecendo os problemas
setoriais e as disputas de
"soma negativa". •
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Text Box
Fonte: Revista Brasileira de Comércio Exterior, ano 20, n.88, p.25-44, jul./set. 2006.




