
Mercosul e os melhores
interesses do Brasil

H á muito que se
sabe que países
têm interesses

e não amigos e que
suas políticas externas
devem ser moldadas
para fazer avançar
esses interesses.

Para países separados
pela língua, pela geografia
e pela cultura, essa regra
normalmente é fácil de ser
aplicada. Mas para vizinhos
próximos a distinção entre
amizade e interesse pode
ser mais difícil.

O Mercosul é correta-
mente anunciado como a
tentativa de integração mais
bem-sucedida da América
Latina, mas isso não impede
seus membros de estar sujei-
tos às verdades básicas das
relações internacionais. Hoje,
quando o grupo parece estar
perdendo seu rumo, uma vi-
são clara do interesse nacio-
nal torna-se imperativa.

Mesmo antes do fra-
casso da Reunião de Cúpula
do Rio de Janeiro no mês
passado o Mercosul tinha
problemas, A intensificação
inicial do comércio inter-re-
gional nivelou-se e o bloco
representa uma proporção
cada vez menor do comér-
cio do Brasil, uma tendên-
cia que provavelmente vai
continuar. A admissão de
novos membros, saudada
por alguns como uma tábua

de salvação, parece destinada a acrescentar problemas po-
líticos ao invés de potencial de comércio.

A diplomada brasileira fez jus a algum crédito pelo renasci-
mento da Rodada Doha durante o Fórum Econômico de Davos,
embora ainda se esteja longe de certo que essa aventura multilate-
ral extremamente complexa possa gerar resultados reais. Enquanto
isso, a tendênda mundial na direção de tratados bilaterais de co-
mércio prossegue a passos largos. Preso em sua camisa-de-força do
Mercosul, o Brasil corre o risco de um isolamento crescente.

O ex-secretário do Comércio dos EUA Robert Zoellick,
escrevendo no The Wall Street Journal no mês passado, de-
fendeu a idéia de que o presidente Bush e o Congresso con-
trolado pelos democratas deveriam criar uma Associação
de Acordos de Livre Comércio Americanos. Supondo que o
Congresso dos EUA aprove os acordos de livre comércio ne-
gociados recentemente com a Colômbia, o Peru e o Panamá,
esse novo organismo produziria, nas palavras de Zoellick
"uma linha contínua de parceiros de livre comércio esten-
dendo-se do Alasca à ponta da América do Sul".

A associação proposta uniria os Estados Unidos e 2/3 do
restante da população e do PIB no continente americano. Seria
"construída sobre os ganhos do livre comércio" e promoveria a
integração ao reduzir a burocracia alfandegária, acelerar os flu-
xos financeiros e aperfeiçoar a infra-estrutura. No longo prazo,

poderá levar à integração entre os vários membros dos acordos.
Enquanto isso, qual é o plano de vôo do Brasil? Aparente-

mente é amarrar seu destino a um Mercosul que está cada vez
mais dominado pela dissensão e pela ideologia, no qual o presi-
dente uruguaio Tabaré Vásquez deseja um acordo de livre comér-
cio com Washington enquanto o presidente venezuelano Hugo
Chávez trata a organização como uma tribuna para sua retórica

anti-Estados Unidos e manda
autoridades americanas "para
o inferno".

É essa a integração que
melhor atende nossos inte-
resses nacionais? O melhor
interesse das empresas bra-
sileiras?

Como aliança política, o
Mercosul poderia ser útil se
contribuísse para fazer avan-
çar temas relevantes para o
Brasil - a Rodada Doha, a
segurança regional e a coope-
ração regional contra o tráfico

de drogas, por exemplo.
Para o Mercosul como

aliança econômica, só pode-
mos renovar nosso chamado
por flexibilização. O Brasil
precisa ficar livre para ne-
gociar acordos de comércio
com parceiros que realmente
fazem diferença - grandes
mercados para produtos com
maior valor agregado. É nisso
que o melhor interesse do
Brasil reside.
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Mercosur and Brazil's
best interests

I t's an old truism
that countries have
interests rather

than friends, and that
foreign policy should
be tailored to further
those interests.

When countries are
distanced by language, ge-
ography and culture, that
dictum is normally easy to
apply. But for close neigh-
bors, distinguishing be-

tween friends and interests
may be more difficult.

Mercosul is rightly her-
alded as Latin America's
most successful attempt at
integration, but that does
not shield members from
the basic truths of inter-
national relations. Today,
as the group appears to be
losing its way, a clear vi-
sion of national interest
becomes imperative.

Even before the debacle of last month's Rio sum-
mit Mercosul had problems. The initial surge of in-
tra-regional commerce has now leveled off and the
bloc represents a falling share of Brazil's trade, a
trend that is likely to continue. Adding members,
hailed by some as a salvation, seems destined to add
political problems rather than trade potential.

Brazilian diplomacy is due some credit for the
rebirth of the Doha Round during the Davos World
Economic Forum, though it's still far from certain
that this exceedingly complex multilateral venture
can generate real results. In the meantime, the global
trend to bilateral trade treaties continues apace.
Stuck in its Mercosul straitjacket, which limits such
deals, Brazil risks increasing isolation.

Former US Trade Representative Robert Zoel-
lick, writing in The Wall Street Journal last month,
argued that President Bush and the Democratic-led
Congress should create an Association of Ameri-
can Free Trade Agreements. Assuming Congress ap-
proves FTAs recently negotiated with Colombia, Peru
and Panama, this new body would produce, in Zoel-
lick's words, "an unbroken line of free trade partners
stretching from Alaska to the tip of South America."

Brazil must be free
to negotiate trade
agreements with

partners that really
matter - major markets

for products with higher
added value

The proposed association would unite the United
States and 2/3 of the remaining population and GDP
in the Americas. It would "build on the gains of free
trade" and promote integration by reducing customs
bureaucracy, boosting financial flows and improving

infrastructure. Eventu-
ally, it might lead to in-
tegration of the various
member FTAs.

Meanwhile, what's
Brazil's game-plan? Ap-
parently, tying its for-
tunes to a Mercosul that
is increasingly dominated
by dissent and ideology,
where Uruguayan Presi-
dent Tabare Vasquez
wants an FTA with Wash-
ington while Venezuelan
President Hugo Chavez
treats the organization as
a stage for anti-American
rhetoric and tells US offi-
cials to "go to hell."

Is this the integra-
tion that best serves our
national interests? The
best interests of Brazilian
companies?

Mercosul as a political
alliance could be useful if
it pushed themes of rele-
vance to Brazil - the Doha
Round, regional security
and regional drugs coop-
eration, for example.

As for Mercosul as an
economic alliance, we can
only redouble our call for
flexibilization. Brazil must
be free to negotiate trade
agreements with partners
that really matter - ma-
jor markets for products
with higher added value.
That's where Brazil's best
interests lie.
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