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Há quinze anos foi instituído o Mercosul com a as-

sinatura do Tratado de Assunção. A meta de criação de
um mercado comum continua no "plano das idéias". O

compromisso com a plena constituição de uma união

aduaneira em 2006, foi novamente prorrogado. Há in-

certezas de qual seja o "Mercosul possível", uma área
de livre-comércio ou uma união aduaneira.

Governos assinam acordos de integração, pois es-
peram que alguns objetivos nacionais sejam atendidos,

de forma mais eficaz, através dos vínculos econômicos
e políticos que os acordos estabelecem. A consolidação

dos acordos requer que os países-membros identifiquem

ganhos, por participarem de um projeto formal de in-

tegração. O anúncio do Uruguai de um possível acordo
de livre-comércio com os Estados Unidos mostra uma

das fragilidades do Mercosul, enquanto projeto de uma
união aduaneira.

O PIB do Uruguai é 1,6% do PIB do Mercosul e sua
população representa 1,8% do espaço sub-regional. Uma

possível saída do Uruguai do Mercosul não irá alterar o
peso econômico do bloco. No entanto, a saída do país

tem um significado importante, ao mostrar que a inte-
gração não foi capaz de responder as demandas de um

país pequeno. Entender que a proposta uruguaia de um

acordo com os Estados Unidos é "mera encenação" para

extrair algum benefício dos sócios maiores, é ignorar o
histórico do Uruguai no Mercosul.
As aspirações do Uruguai -- No site da Comi-

sion Sectorial para El Mercosur (www.mercosur-

comisec.gub.uy), um órgão do governo uruguaio, está

disponível um estudo "Aspectos de la Inserción Interna-

cional del Uruguay" que analisa as opções do Uruguai
quanto a sua agenda de integração.

O interesse do Uruguai para participar do Mercosul

era pautado em quatro objetivos: acesso preferencial a

mercados; possibilidade de formar cadeias produtivas
regionais que permitisse elevar o valor adicionado da

indústria de transformação do país; participar de um
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O anúncio do Uruguai de um possível acordo
de livre-comércio com os EUA mostra uma das
fragilidades do Mercosul

espaço econômico integrado que estimulasse a entrada
de investimento no país; e, melhorar a sua posição nas
negociações comerciais com outros parceiros.

Nenhum dos objetivos foi atendido. Obstáculos
no comércio intra-regional impediram muitas vezes o
aumento das exportações do país para os sócios maio-
res. Além disso, os sócios maiores ignoram possíveis
caminhos para o incremento das exportações. É citado
o caso do arroz, um produto com demanda de impor-
tações crescente no Brasil nos últimos anos. O Uruguai,
um tradicional exportador para o Brasil perdeu espaço
pelas exportações da Argentina, Tailândia e Vietnam.
Não é analisada aqui a razão dessa substituição. No
entanto, quando no início do Mercosul aumentaram as
tensões entre Brasil e Argentina, o governo brasileiro se
prontificou a aumentar as compras de trigo e petróleo
do país, o que reduziu o déficit comercial da Argentina
com o Brasil. Deve ser um tratamento similar que os
uruguaios gostariam.

A possibilidade de participar de cadeias produtivas re-
gionais não aconteceu. Os investimentos não ocorreram,
dada a ausência de um sistema comum de incentivos ao
investimento no Mercosul. Em adição os sócios maiores,
além de naturalmente atraírem mais investimentos, ain-
da oferecem muitas vezes concessões especiais para atra-
ção de investimentos (caso da indústria automobilística).
Quanto às negociações comerciais, estão paralisadas as
negociações com os Estados Unidos e a União Européia.
Os novos acordos do Mercosul, com a índia, África do
Sul, Israel, Egito e países do Conselho do Golfo Árabe,
não estão na agenda prioritária do Uruguai. A entrada
da Venezuela não é percebida como um fator que ajude
na redução de assimetrias do bloco.

A análise não sugere que o Uruguai queira sair do
Mercosul. Ao contrário, é enfatizada apenas que o tema
da assimetria (economias maiores e economias menores)
ocupe um espaço especial na agenda. Nesse sentido,
é bem-vinda a criação do Fundo para a Convergência
Estrutural do Mercosul (FOCEM) no qual o Uruguai
irá contribuir com 2% dos recursos (o total do fundo é

de US$ 100 milhões) e poderá receber 32% do valor do
fundo para projetos no país. No momento, é um sinal
de boa-vontade, mas é preciso esperar para analisar
qual será o papel do FOCEM, cujos objetivos abran-
gem desde temas de redução da pobreza a projetos de
infra-estrutura.

O acordo com os Estados Unidos é interpretado como
vital para a expansão das exportações uruguaias. O
Brasil, que era um dos principais mercados de exporta-
ção dos produtos de clima temperado do país, passou
nos últimos anos a ser um exportador desses produtos.
Se o acordo será assinado, se os Estados Unidos têm
interesse é um outro assunto, do nosso ponto de vista.
No texto divulgado pelo COMISEC é ressaltado que o
Uruguai deve se ater ao texto da Organização Mundial
do Comércio (OMC) na área de direitos de propriedade
intelectual. Como em todos os atordos bilaterais assi-
nados pelos Estados Unidos, os direitos de proprieda-
de intelectual seguem um padrão tipo NAFTA (North
American Free Trade Agreement — o acordo de livre-
comércio entre os Estados Unidos, México e Canadá),
não é provável que o Uruguai consiga uma isenção.
Dados básicos do comércio — Em 1994, as exporta-
ções do Uruguai para o Mercosul representavam 47%
das exportações totais do país. No ano de 2005, esse
percentual foi de 22,9%. O gráfico mostra a tendência
de queda da participação do Mercosul nas exportações
uruguaias nos últimos anos.

Fonte: Centro de Economia Internacional do Ministério das Relações Exteriores da Argentina.
*Sem o Mercosul e o México.
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C O M É R C I O E X T E R I O R

Dados recentes do comércio externo uruguaio
mostram a constante perda de importância do
Mercosul

O percentual das importações provenientes do Mer-
cosul pouco se alterou. Era de 48,9%, em 1994, e de
42%, em 2005. O diferente desempenho dos fluxos de
comércio levou a um resultado peculiar. A partir de
2002, o saldo deficitário da balança comercial com o
Mercosul é superior ao déficit total (ver gráfico). Em
outras palavras: o Mercosul contribui para que o país
apresente déficits comerciais. Em 2005, o déficit com
o Mercosul foi de US$ 850 milhões e o déficit total de
US$ 474 milhões. Logo, excluindo o Mercosul, o país
teve um superávit de US$ 474 milhões. Isso não quer
dizer que o Uruguai seria superavitário se não comercia-
lizasse com os países do Mercosul. No lugar de comprar,
por exemplo, bens manufaturados do Brasil, compraria
dos Estados Unidos ou outro país. No entanto, sugere
que o Uruguai obtém maiores ganhos de exportações
em mercados fora do Mercosul. Os dados da taxa de
crescimento médio anual das exportações uruguaias
esclarecem essa questão.

No período de 2003/2005, quando as exportações to-
tais do país aumentaram em 24,2%, as exportações para
o Mercosul cresceram 7,7% e para a região NAFTA,
em 55% (ver tabela). Os dados do primeiro semestre de
2006 mostram uma recuperação das exportações para
o Mercosul. No entanto, o crescimento para a China e
países da Aladi (Associação Latino Americana de Inte-
gração — no caso o resultado se refere às exportações
para a Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Peru e Vene-
zuela) superam o percentual de 19,6% do Mercosul.

As motivações para que o Uruguai assine um acordo
com os Estados Unidos podem não ser explicadas ex-
clusivamente por motivos de acesso a mercados. No en-
tanto, os dados recentes do comércio externo uruguaio
mostram a perda de importância do Mercosul.

O Uruguai assinou, em 2003, um acordo de livre-
comércio com o México. Há, em negociação, um acordo
de livre-comércio Mercosul-México. Divergências nas
ofertas de liberalização, em especial no setor de manu-
faturas, entre Brasil, Argentina e México, têm adiado o
término das negociações. O Uruguai, como exportador

de produtos agropecuários e com um setor de manufatu-
ras pouco diversificado, adiantou a negociação. No caso
dos Estados Unidos, a agenda de negociações ampla e
a paralisação destas negociações, têm levado ao tema
da incompatibilidade desse acordo com a permanência
do país no Mercosul, enquanto união aduaneira. Essa é
uma questão controversa. No momento, o que os dados
sugerem é que o desejo uruguaio não faz parte de uma
mera provocação em relação aos sócios maiores. 

Text Box
Fonte: Conjuntura Economica, v.60, n.10, p.40-42, out. 2006.




