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A entrada em vigor do Mercado Comum do Sul (MERCOSUL) criou um mercado de 200 milhões 
de habitantes, que trouxe maiores possibilidades de especialização produtiva, capacidade 
ampliada de absorção de produtos, serviços e investimentos, e de diversidade de 
consumidores para colocação de produtos regionais. 
 
A médio prazo, tendo em vista o ritmo de renovações dos mercados, da tecnologia, das formas 
de gestão, da educação e do conhecimento científico, a maioria das atividades, dos produtos e 
dos serviços sofrerão grandes transformações. Os mercados apresentarão novas demandas e, 
ao mesmo tempo, passarão a exigir também melhores níveis de qualidade e condições de 
negociação empresarial. 
 
A proposta de implantação do Parlamento do Mercosul, levada a cabo pelos quatro Estados-
membros do Bloco, traz a necessidade de que seja explicado à população, de maneira ampla, 
como se dará a instalação desse Parlamento (prevista para dezembro de 2006), como ele será 
formado, quais suas funções e quais serão as mudanças decorrentes, sobretudo para o Brasil.  
 
Diante disso, o Instituto de Estudos Socioeconômicos (Inesc) apresentou algumas 
considerações sobre sua criação. 
 
Há questões positivas relacionadas à implantação do Parlamento do Mercosul, sobretudo no 
que diz respeito à possibilidade de maior agilidade para a integração política e ao 
desenvolvimento de um processo contínuo de harmonização entre o ordenamento jurídico de 
cada Estado-membro do bloco. No entanto é significativa a falta de informação disponível para 
a sociedade sobre a implantação desse Parlamento.  
 
Muito pouco se tem divulgado sobre a criação de um espaço público multilateral, no qual as 
demandas da sociedade possam ser debatidas. O que se pôde observar, ao longo das 
negociações que culminaram no Protocolo Constitutivo do Parlamento do Mercosul, foi a falta 
de participação, fiscalização e monitoramento da sociedade nas discussões relativas à criação 
de um órgão pretensamente representativo das demandas. 
 
Como sabemos, a criação do MERCOSUL resulta de uma evolução natural dos mecanismos de 
aproximação e convergência que se estabeleceram entre o Brasil, a Argentina, o Paraguai e o 
Uruguai, em um cenário regional que evoluía dos modelos unilaterais de política econômica e 
de comércio exterior, para a implantação de políticas de regionalismo aberto como meio de 
participação mais ativa na economia mundial.  
 
Os países-membros do MERCOSUL e a sociedade em geral devem incorporar-se agilmente a 
este novo cenário para adequar os recursos ao tempo futuro e construir espaço nacional de 
cada um dos países da região de modo atrativo para os investimentos e o comércio e para 
novas iniciativas produtivas. 
 
Quanto aos mercados externos, A União Européia e os Estados Unidos da América figuram 
como os principais parceiros do MERCOSUL. Especialistas na área de Diplomacia Empresarial já 
iniciaram conversas com organizações internacionais na China e na África do Sul buscando 
vantagens competitivas. 
 
Entretanto, o bom desempenho apresentado pelas exportações intrazonais, as estatísticas 
mostram que ainda há muito que avançar no sentido de incrementar as trocas intraregionais, 
por meio da exploração de novos nichos de mercado e da busca de complementaridade 
econômica dos fatores de produção. 
 
De acordo com Darc Costa, em seu livro Estratégia Nacional – A Cooperação Sul-Americana 
como caminho para a inserção do Brasil, “Somos diferentes e somos especiais. Nós fomos, 
somos e seremos a mundialização. Este é o nosso destino manifesto.” 
 



Podemos afirmar que a iniciativa MERCOSUL está iniciando um novo ciclo. 
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