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O processo de integração regional

ocorrido nos anos 1990 na

América Latina e no Caribe teve

início sobre bases diferentes das

décadas anteriores, dado o novo

contexto da globalização e a

acentuada liberalização comercial

dos países latino-americanos.

Assim, o denominado

regionalismo aberto tinha como

manifestações a criação do

Mercosul e a reativação de outros

processos históricos, como o

Pacto Andino - sucedido

posteriormente pela Comunidade

Andina -, o Mercado Comum

Centro-Americano (MCCA) e a

Comunidade Caribenha (Caricom).

A característica comum a esses

processos é que todos consistiam '

em acordos multilaterais e tinham

como objetivo a criação de um

mercado comum, ou pelo menos

de uma união aduaneira.

Uma forte vontade política,

associada aos processos de

estabilização econômica na

década de 1990, fez com que

esses processos de integração

sofressem uma aceleração,

aumentando rapidamente o

comércio intra-regional como

conseqüência do desmantelamento

das barreiras tarifárias e do

incremento dos investimentos

nos países. Esse crescimento

sem precedentes do comércio
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Embora o comércio
intra-regional
latino-americano
tenha aumentado 76%
em valores absolutos
entre 1998 e 2005,
nem todos os blocos
experimentaram tal
crescimento

intra-regional em cada um dos

blocos de integração era, por sua

vez, incentivado pelos acordos

de livre comércio que os próprios

blocos celebraram, de forma

individual, com diversos países,

fossem estes parte ou não de um

projeto de integração sub-regional.

Contudo, desde meados dos anos

1990, e como resultado de uma

mudança de estratégia na política

comercial dos países

desenvolvidos, principalmente dos

Estados Unidos, iniciou-se um

movimento crescente e expansivo

de acordos de livre comércio

ra-regionais com blocos e países

latino-americanos e do Caribe.

Esse movimento alcançou seu

maior dinamismo a partir do

ano 2000 e coincidiu com um

importante aumento da

participação de países

extra-regionais como destino das

exportações latino-americanas.

Diante do boom dos acordos de

livre comércio em nível mundial

nos primeiros anos do novo milênio,

os processos de integração

sub-regional sofreram uma

desaceleração e surgiram

estratégias comerciais para fazer

frente ao duplo desafio de

aprofundamento dos projetos

de uniões aduaneiras e de

complementação ou não dos

mesmos com acordos

extra-regionais.

Neste trabalho pretende-se analisar

os fatores que explicam a nova

conjuntura em que se encontram

os projetos de integração

sub-regionais da América Latina e

do Caribe, bem como os possíveis

caminhos que tais projetos podem

seguir a partir das estratégias

observadas atualmente e os

cenários de definição de outras

novas estratégias no futuro

próximo. Os dois primeiros tópicos

descrevem as características

da direção do comércio latino-

americano nos últimos 15 anos

e a evolução dos acordos de livre

comércio intra e extra-regionais.

Na terceira parte do trabalho,

busca-se interpretar o caminho

percorrido por cada um desses

projetos e as possibilidades de

uma coexistência benéfica entre

um aprofundamento dos mesmos

e uma abertura crescente aos

acordos extra-regionais. Como

conclusão, são feitos esboços de

cenários futuros para a integração

na América Latina e no Caribe, a

partir da definição da existência

atual de duas estratégias

comerciais relativamente opostas

entre si na região.

COMÉRCIO
EXTRA-REGIONAL
EM ALTA

O comércio intra-regional, como

proporção do comércio total latino-

americano, tem perdido importância

e velocidade nos últimos cinco

anos, resultando numa participação

muito reduzida quando comparada

à observada na Ásia e na União

Européia, por exemplo. Enquanto

na América Latina e no Caribe o

comércio intra-regional medido por

exportações atingiu 18% das

exportações da região em 2005,

na Ásia correspondeu a pouco

mais de um terço das exportações,

e na União Européia, a quase dois

terços. É evidente que o auge do

comércio intra-regional na América

Latina e no Caribe - e, portanto,

desse mesmo comércio dentro

dos subgrupos ou blocos de

integração - ocorreu na década de
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1990. No entanto, um ciclo

desfavorável teve inicio a partir do

ano 2000, quando houve uma

importante queda desse comércio

intra-regional, principalmente no

Mercosul e na Comunidade Andina

(Can), que, de forma conjunta,

representaram quase 50% do

comércio total latino-americano e

74% do comércio intra-regional em

2005 (Quadro 1). Já a participação

do comércio intra-regional no total

do Mercado Comum Centro-

Americano (MCCA) se manteve

nas mesmas proporções entre

1998 e 2005; o único bloco de

integração que apresentou um

aumento desse comércio no

mesmo período foi a Comunidade

Caribenha (Caricom).

Ainda que, em cifras absolutas,

o comércio latino-americano - e,

especificamente, o dos subgrupos

de integração - se encontre num

nível mais elevado do que na

década de 1990, o aumento

significativo do comércio extra-

regional nos últimos cinco anos

mostra o aparecimento de uma

nova tendência no comportamento

das experiências de integração na

região (Quadro 2). Embora o

comércio intra-regional latino-

americano tenha crescido 76% em

valores absolutos entre 1998 (ano

de maior auge desse comércio) e

2005, nem todos os blocos de

integração experimentaram tal

crescimento. No caso do

Mercosul, o crescimento foi de

apenas 5%. O Mercosul é o bloco

de integração que vem sofrendo

maiores perdas em seu comércio

intra-regional a partir de 1999, e

somente conseguiu recuperar seu

nível histórico mais alto (desde a

assinatura do Tratado de Assunção)

em 2005. Enquanto o comércio

intra-regional do Mercosul cresceu

apenas 5% no período

mencionado, o comércio extra-

regional do mesmo bloco cresceu

nada menos que 135%. No caso

da Can, o crescimento do comércio

extra-regional foi de 156%,

enquanto que seu comércio intra-

regional teve um aumento de 64%.

É evidente, portanto, que esse

novo fenômeno na América Latina

e no Caribe, de uma maior dinâmica

das exportações extra-regionais

do que das intra-regionais, tem

um efeito mais intenso sobre os

blocos e países da América do Sul.

Para entender essa mudança

da tendência ou orientação do

comércio da América Latina e

do Caribe entre a década de 1990

e os primeiros cinco anos da

presente década, é importante

observar a contribuição dos

mercados de destino das

exportações da região latino-

americana para o crescimento e

dinâmica das mesmas em ambos

os períodos (Quadro 3). Em suma,

é preciso observar quais foram

os principais mercados

dinamizadores das exportações

da região nos anos 1990 e

contrastá-los com aqueles que

cumpriram análoga função nos

primeiros anos da presente década.

Nesse sentido, verifica-se que,

com exceção do MCCA, a

dinâmica das exportações dos

demais blocos de integração nos
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anos 1990 tem sido fortemente

influenciada pelo comércio intra-

regional. Além disso, excetuando-

se a Caricom, a dinâmica desse

comércio intra-regional tem sido

mais determinada pelo incremento

das exportações dentro dos

próprios subgrupos de integração

regional do que pelas exportações

dirigidas ao resto da América Latina.

Por outro lado, no segundo período

(2000-2005), o comércio extra-

regional foi determinante para toda

a região e para cada um dos

blocos de integração sub-regional.

Essa tendência é, por sua vez,

reforçada por uma queda

significativa da intensidade das

exportações intra-regionais, sendo

que as quedas mais significativas

desse tipo de comércio ocorreram

no Mercosul, no MCCA e na

Caricom, tanto no interior de cada

um de seus blocos como para o

resto da América Latina. A

dinâmica do comércio extra-

regional aparece com uma força

notável tanto no caso da Can

como no Mercosul, revertendo

drasticamente a orientação do

comércio desses blocos na

década de 1990. No caso do
MCCA, o comércio extra-regional
segue sendo mais determinante
que o intra-regional, e a dinâmica
do comércio da Caricom nesse
período é extremamente extra-
regional, embora tenha ocorrido
um aumento da participação do
comércio intra-regional para esse
bloco no mesmo período.

Os Estados Unidos e a Ásia são

os principais dinamizadores do

comércio extra-regional latino-

americano nos último qüinqüênio.

O primeiro é particularmente

importante para a Can, o MCCA

e a Caricom, ao passo que

o mercado asiático é relevante

para o Mercosul.

Uma constatação importante

diz respeito às orientações do

comércio exportador de dois

países que não fazem parte de

nenhum projeto de integração

regional na condição de membros

plenos: Chile e México. Para

esses países, o comércio

intra-regional aparece como

não determinante e com pouca

influência para a dinâmica de suas



exportações nos dois períodos

analisados. No caso do México,

isso se explica pelo fato de que

quase todas as suas exportações

dirigem-se ao mercado norte-

americano (principalmente após a

assinatura do NAFTA, em 1994),

e no caso do Chile, porque o

país desenvolveu uma política de

especialização e de busca de

mercados extra-zona a fim de

incrementar, de modo significativo,

o valor de suas exportações.

Essa importante guinada da

dinâmica comercial dos subgrupos

de integração regional a partir do

ano 2000 é explicada pelo

aumento dos preços das

commodities agrícolas,

agroindustriais e minerais, e,

portanto, por uma forte demanda

dos produtos desses setores por

parte dos mercados extra-zona,

principalmente asiáticos e dos

Estados Unidos. No entanto, essa

não constitui a única explicação

para esse fenômeno. O

crescimento do comércio extra-

regional coincide com a

proliferação de tratados de livre

comércio (TLCs) entre países e

blocos latino-americanos com os

Estados Unidos, Europa e países

asiáticos, algo que só se havia

manifestado de forma incipiente e

não significativa na década de

1990.1

O AUGE DOS TLCS

A integração regional na América

Latina - que, nos anos 1990, havia

sido dinamizada pela criação de

novos blocos e pela reativação de

antigos projetos - adotou,

paralelamente, uma nova

modalidade de acordos bilaterais,

tanto extra como intra-regionais.

As principais iniciativas no

campo dos acordos bilaterais

foram realizadas pelos países

que não pertencem a blocos

sub-regionais, como é o caso de

México e Chile. As características

desses acordos bilaterais tinham

sido predominantemente

intra-regionais na década de 1990,

para, em seguida, tornarem-se

predominantemente extra-

regionais no novo milênio. Nesse

sentido, até o ano 2000 foram

assinados 14 TLCs entre países

e blocos sub-regionais da América

Latina. Se somarmos a esses

TLCs os acordos de

complementação econômica

(ACEs) promovidos sob a

orientação da Associação Latino-

americana de Integração (ALADI),

os acordos preferenciais

intra-regionais chegavam a 51

ao final da década de 1990.

No entanto, esse número

importante de acordos somente

beneficiava 12,5% das

exportações dos países da

América Latina e do Caribe.2

Em relação aos TLCs

extra-regionais, cinco foram

assinados na década de 1990,

sendo que quatro deles foram

subscritos pelo México e um pelo

Chile. Mas, a partir do ano 2000

e até o primeiro semestre de 2006,

já haviam 17 TLCs assinados

entre países e blocos latino-

americanos com países e blocos

de fora da região (excluindo

os acordos da década de 1990),

e somente cinco novos

As principais iniciativas
no campo dos acordos
bilaterais na América
Latina foram realizadas
por países que não
pertencem a blocos sub-
regionais, como Chile e
México

1 Exceção feita ao NAFTA (1994), com repercussões muito importantes para a economia mexicana,
cujo comércio exterior alcança quase 50% do total do comércio latino-americano.
2 Cifras da CEPAL. Divisão de Comércio Internacional e Integração.
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O Mercosul e

a reativação de outros
projetos de integração

sub-regionais mostram
que é possível estruturar
institucionalidades

comunitárias em

graus avançados

TLCs intra-regionais.3 E importante

destacar que, em somente dois

anos (2004-2006), os Estados

Unidos assinaram TLCs com o

Chile, com todos os países da

América Central, e com República

Dominicana, Peru e Colômbia.

A Europa assinou com o Chile

e com o México, sendo o Chile

o país que maior participação

possui nos TLCs com os países

asiáticos.4 Considerando-se

apenas os TLCs assinados por

países da América Latina com o

Norte e com os países asiáticos

nos últimos cinco anos, os

mesmos têm beneficiado

preferencialmente 52% das
exportações latino-americanas,5

uma cobertura muito superior

à obtida pelos acordos intra-

regionais.

Como dito anteriormente, México

e Chile são os países que vêm

demonstrando maior dinamismo

nos acordos bilaterais, fazendo

com que 94% e 74% de suas

exportações, respectivamente,

se encontrem cobertas ou

beneficiadas pelos TLCs

assinados. Paralelamente, o bloco

dos países da América Central

(MCCA) constituiu o ator coletivo

latino-americano que mais aderiu

à dinâmica dos acordos bilaterais,

uma vez que 85% de suas

exportações são beneficiadas pela

cobertura preferencial dos TLCs

assinados entre esse bloco e

países de dentro e de fora da

região. No caso do Mercosul,

somente 22% de suas exportações

se encontram beneficiadas ou

cobertas pelo próprio acordo

regional ou por acordos
bilaterais assinados quase que

exclusivamente de forma

intra-regional.6

Diferentemente da América Central

e dos países da Can, o Mercosul

somente celebra acordos

comerciais preferenciais externos

com países em desenvolvimento

(índia e África do Sul) e privilegia

os acordos TLCs intra-regionais

(como os realizados com todos

os países da Can), o que levou

finalmente à iniciativa de criação

da Comunidade Sul-americana

de Nações. A despeito da

multiplicação dos TLCs extra-

regionais, os países da América

Central têm celebrado TLCs

com os países da Caricom e da

República Dominicana, e vários

deles se encontram negociando

outro acordo com países da Can.

Por sua vez, a Caricom vem

expressando vontade de iniciar

negociações com o Mercosul para

um acordo de livre comércio.

Mesmo sem promover um

aprofundamento dos processos de

integração sub-regional, os países

membros de cada um desses

projetos têm optado por acordos

de livre comércio com blocos ou

países extra-zona, seja de forma

individual ou coletiva, assim como

por TLCs intra-regionais. São

várias as perguntas que podem



ser formuladas frente a essa nova

conjuntura dos processos de
integração sub-regional na

América Latina e no Caribe.

Os TLCs intra e extra-regionais

são funcionais, considerando-se o

atual grau de avanço da integração

nos diversos blocos? São

complementares as estratégias

de acordos de livre comércio intra

e extra-regionais e das mesmas

com o objetivo de alcançar a união

aduaneira em cada um deles?

Ou trata-se simplesmente de uma

nova estratégia para aumentar o

comércio e os investimentos frente
a uma esperada desaceleração

dos projetos de integração

sub-regionais?

Hoje em dia, essas perguntas têm
uma maior importância, haja vista

que se observam claros sinais que

deixam transparecer a existência

de uma etapa particularmente

difícil no caminho da consolidação

desses processos de integração:

i) o TLC da América Central com

os Estados Unidos; ii) a decisão

da Venezuela de se retirar da Can

e de unir-se ao Mercosul, após

a assinatura dos acordos de livre

comércio entre Peru, Colômbia

e Estados Unidos, somada às

iniciativas dentro do Tratado de

Livre Comércio dos Povos;7

iii) os conflitos no Mercosul,

que afetam os países menores, na

medida que eles demandam um

maior aprofundamento do projeto

de integração ou liberdade para

celebrar os TLCs extra-regionais;

iv) a criação da Comunidade Sul-

americana de Nações como uma

estratégia brasileira para frear a

incursão norte-americana na

América do Sul; e v) a recente

idéia, impulsionada pelo Chile,

de formação da Comunidade de

Nações do Pacífico da América

Latina em favor de uma estratégia

de integração para fora, em

contraposição à estratégia

propiciada pelo Mercosul

(principalmente Argentina

e Brasil) e Venezuela.8

Não há dúvida de que tanto

o incremento do comércio

extra-regional dos subgrupos de

integração na América Latina e no

Caribe quanto a proliferação de

TLCs nos últimos cinco anos

são fatores que estão tendo forte

influência na direção que está

sendo tomada pelos processos de

integração sub-regional, isso num

momento de clara estagnação

dos mesmos.

MAIS OU MENOS
INTEGRAÇÃO

Um primeiro olhar sobre as novas

experiências de integração

regional na América Latina e no

Caribe a partir dos anos 1990

permite perceber que se

acumularam mais ativos para

o comércio regional do que

em várias décadas anteriores.

Experiências novas, como o
Mercosul, e a reativação de

outros projetos de integração
sub-regionais têm demonstrado

que é possível chegar à

constituição de zonas de livre
comércio e avançar em direção à

conformação da união aduaneira.

Essas experiências também dão

sinais de que é possível estruturar

institucionalidades comunitárias

8 Essa idéia já foi discutida entre representantes governamentais do Chile, Peru e México, e pretende
incorporar a Colômbia e todos os países da América Central que apoiam mais abertamente os TLCs
extra-regionais como forma de impulsionar o crescimento de suas economias.

em graus avançados. Não há

duvida de que o aumento sem

precedentes do comércio intra e

extra-regional nos últimos 15 anos

se deu, em grande medida, em

função do dinamismo provocado

por essas experiências de

integração regional.

Além disso, uma orientação maior

dos subgrupos de integração em

direção aos mercados externos a

partir de 2000 pode ser explicada

não somente pelos desequilíbrios

macroeconômicos de países-

chaves da região e pelo aumento

dos preços de commodities, mas

também pelo interesse crescente

de Estados Unidos, Europa e

países asiáticos em assumir

compromissos de acesso

preferencial a seus mercados e de
celebrar acordos de livre comércio

- regionais ou bilaterais - com a

América Latina. Essa estratégia

do mundo desenvolvido de não

se restringir às negociações

multilaterais e de buscar acordos

alternativos com blocos ou países

da América Latina e Caribe é um

reconhecimento da existência de

ativos e potencialidades nos

projetos de integração sub-regional.

No entanto, um segundo olhar
sobre essas novas experiências
revela que, concomitantemente
a uma agenda externa bastante

dinâmica de cada um dos

subgrupos de integração, vem

ocorrendo uma desaceleração do

processo de aprofundamento e

institucionalização da integração

regional, o que gera uma perda

de qualidade e credibilidade da

mesma, principalmente na

América do Sul. Multiplicam-se as

restrições não-tarifárias dentro das

zonas de livre comércio, não se

avança na elaboração de normas



Uma das críticas mais
relevantes em relação ao
Mercosul é que o bloco
não tem conseguido
fechar acordos
preferenciais com os
EUA, Europa e Ásia

necessárias para a política

comercial comum e não se

aplicam as normas acordadas

e internalizadas em cada um

dos países. Observa-se um

alongamento excessivo dos

prazos para harmonizar e

simplificar as tarifas externas

comuns e se avança muito

lentamente na conformação do

território aduaneiro comum e na

harmonização macroeconômica.

O caso mais paradoxal é o

do Mercosul, cujo dinamismo

comercial destoa em relação

à ausência quase total de

normativas comerciais comuns

e ao baixo grau de

institucionalização do bloco.

Nesse contexto de multiplicação

de acordos preferenciais de

comércio entre blocos e países

da região, bem como com outros

blocos e países extrazona e

intrazona, a pergunta que se faz é

se ainda existe a mesma vontade

de aprofundar os projetos de

uniões aduaneiras por parte dos

subgrupos regionais de integração.

Uma forma de responder a

essa pergunta é examinar as

diferentes estratégias de política

comercial dos países e subgrupos

de integração na região frente a

essa nova realidade. No caso da

América Central, o MCCA não

pode ignorar um player central na

sua política comercial, como

é o mercado norte-americano.

O acordo CAFTA-RD não é

necessariamente prejudicial

aos avanços na integração

centro-americana; na verdade,

pode contribuir para uma maior

institucionalização desse

processo, bem como abrir

possibilidades de uma maior

complementaridade produtiva.

No entanto, o acordo pode ao

mesmo tempo produzir desvios

de comércio ao substituir setores

ou produtos de exportação

relevantes entre os sócios e

inclusive produzir dificuldades

para o avanço da união aduaneira.

Contudo, uma diversificação dos

mercados de exportação e de

acordos extra-regionais pode atuar

como um fator importante para

evitar uma excessiva dependência

do mercado norte-americano.

A estratégia de integração da Can,

a partir da reativação do Pacto

Andino, nos anos 1990, demorou

a definir-se e a fortalecer-se como

tal em direção a uma união

aduaneira. Embora as exportações

intra-grupo tenham mantido uma

tendência de crescimento, a

participação no total do bloco não

superou a média de 12% nos

últimos 15 anos. É evidente que a

orientação do comércio dos países

membros tem sido voltada para

fora do bloco. Em primeiro lugar, a

Bolívia, que, após assinar o acordo

de livre comércio com o Mercosul,

tornou este o seu principal

mercado de exportações. Em

segundo lugar, todos os demais

países que, cada vez mais, voltam

suas exportações para o resto do

mundo, e com especial ênfase

para o mercado norte-americano.

Por último, a decisão unilateral

dos Estados Unidos de outorgar

elevadas preferências de acesso a

seu mercado aos países andinos,

através do programa ATPDEA,

acabou por se transformar no

principal incentivo para esses

países negociarem TLCs com o

vizinho do Norte.

O protesto da Bolívia pela perda de

mercados da Can, em virtude dos

acordos de livre comércio com os
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Estados Unidos, e a determinação

da Venezuela de retirar-se do
acordo regional, devido à decisão

de Equador, Colômbia e Peru de

negociar acordos fora da região de

forma unilateral e "sem consulta",

não são mais que manifestações

das dificuldades existentes na

busca por um consenso sobre a

direção que deve tomar a política

comercial andina. Por sua vez,

a assinatura do TLC dos Povos

(Cuba, Venezuela e Bolívia) é

mais uma resposta de simbolismo

político do que uma estratégia

comercial frente ao dilema que

enfrenta atualmente a Can.

No caso do Mercosul, essa

estratégia de integração tem sido

definida sob a liderança do Brasil,

país de maior peso territorial e

econômico do bloco. Essa

estratégia, somada à vontade

política do Brasil, possibilitou que

o Mercosul avançasse rapidamente

em seus compromissos de

criação de uma união aduaneira,

provocando um nível muito elevado

de comércio intra-regional, mesmo

num quadro em que as dimensões

econômica e de capacidade

competitiva dos países integrantes

são muito díspares em comparação

com a Can. Essa mesma liderança

tem conseguido fazer com que as

negociações do Mercosul com

países ou blocos fora da região

sejam realizadas somente de

forma conjunta, e não de forma

unilateral. Isso permite que as

negociações com a União Européia

ou com os Estados Unidos, por

exemplo, não sejam bilaterizadas

até que se alcancem benefícios

significativos em matéria agrícola

na OMC. Também tem

possibilitado que o Brasil desenvolva

uma política de integração sul-

americana (Sul-Sul) a fim de

fortalecer sua posição negociadora

frente ao mundo desenvolvido,

além de transformar o Mercosul no

propulsor de uma integração

regional mais ampla, com a

criação da Comunidade Sul-

americana de Nações.

No entanto, um incremento das

restrições de acesso ao mercado

no interior do Mercosul, acompanhado

de um freio no processo de

aprofundamento da união aduaneira,

e de um aumento importante das

exportações extra-regionais, tem

produzido fissuras internas muito

importantes no âmbito do Mercosul,

colocando em xeque a estratégia

comercial sustentada até então

para o bloco, inclusive dentro do

próprio Brasil. Além do mais, isso

tem levado a um aumento de

conflitos entre os sócios. Uma das

críticas mais relevantes é que o

bloco não tem conseguido fechar

acordos preferenciais com os

Estados Unidos, Europa e Ásia,

zonas com as quais tem aumentado

o comércio de forma notável desde

os fins dos anos 1990. Outra das

críticas tem relação com a pouca

vontade em fazer concessões para

se avançar na construção de uma

política comercial comum, bem

como para reduzir disparidades na

competitividade dos países. Além

disso, os países com economias

menores reclamam que cada vez

obtêm menos benefícios do

processo de integração.

A estratégia comercial do Mercosul

parece, no atual momento, mais

difusa, uma vez que os ritmos

da agenda interna e externa não

se harmonizam, os prazos de

aprofundamento do projeto vêm

sendo adiados e começam a

aparecer dissensos relevantes

no seio do bloco, provenientes,

principalmente, dos países menores.

O caso da Caricom é muito

singular, porque se trata de

economias muito pequenas

com uma estrutura de inserção

no comércio internacional de

tratamento não-recíproco, e,

portanto, com dificuldades para

diversificar acordos com blocos

intra ou extra-regionais enquanto

não se resolva o problema de

disparidades muito significativas

entre seus membros e não se

explore o comércio de serviços,

que é sua principal vantagem.

As múltiplas restrições ao

comércio intra-regional na

Caricom, a lentidão em aprofundar

a união aduaneira e os custos

potenciais maiores do que os

benefícios nos acordos comerciais

preferenciais com outros blocos

não permitem que esse subgrupo

regional se mostre muito ativo

em sua agenda externa.

Contudo, a despeito da estratégia

comercial dos subgrupos de
integração frente a terceiros,

permanece o compromisso

da integração em si e de seu

aprofundamento para cumprir

os seus próprios objetivos,

os seja, obter maiores economias
de escala, permitir uma maior

conexão física e em matéria de

comunicações entre os mercados
integrados, impulsionar a

sustentabilidade da estabilidade
macroeconômica, promover a

competitividade e o crescimento
das economias envolvidas, e,

nesse sentido, transformar a

integração no principal fator de

desenvolvimento e bem-estar

dos membros integrantes.



É importante evitar

a adoção de políticas

que busquem isolar os

processos de negociação

de TLCs Norte-Sul

A atual estanação dos

processos de integração na

América Latina e no Caribe não

só se explica pela maior atenção

dada pelos subgrupos regionais

às negociações com terceiros,

mas também pelo

enfraquecimento da vontade

política dos líderes desses blocos

em continuar impulsionando esses

projetos. Essa situação coloca em

sério risco os resultados obtidos

até o momento e enfraquece a

própria identidade da cada um

dos projetos de integração

regional. E tal processo ocorre

num momento em que a

América Latina se encontra numa

conjuntura favorável, evidenciada

por um maior crescimento do

PIB, déficits fiscais controlados

ou superavitários, baixos níveis

de inflação e ausência de riscos

financeiros em relação à dívida

pública. Em outras palavras,

o fato é que, diante de um ciclo

econômico tão favorável, não há a

convergência política que deveria

acompanhar a convergência

comercial produzida por esses

processos de integração,

o que impede que estes se

potencializem e se consolidem.

Mas até onde devem aprofundar-se

os processos de integração

sub-regional na América Latina?

Deveriam trilhar os mesmos

passos e possuir as mesmas

metas e características que a

União Européia, por exemplo?

Deveriam aumentar os

intercâmbios intra-regionais

em níveis similares ao europeu,

ou mesmo dos próprios países

asiáticos, que, embora não

possuam projetos de integração

profundos, têm um maior

intercâmbio intra-zona e extra-zona?

Os países europeus e asiáticos

não somente intercambiam mais

entre eles do que com o resto do

mundo, mas também, quando

somados, representam o maior

peso comercial no mercado

internacional. No início dos anos

1990, a América Latina tinha um

peso comercial no mundo duas

vezes menor do que há quarenta

anos atrás.

É preciso reconhecer que o

comércio intra-regional

latino-americano tem

necessariamente um "teto mais

baixo" do que o comércio na

Europa ou nos países asiáticos e,

em conseqüência, o

aprofundamento dos processos de

integração e a simultânea

negociação com terceiros não

constituem opções excludentes.

Ainda assim, não parece vantajoso

adiar o aprofundamento da

integração regional à custa de

múltiplos acordos com terceiros.

Caso isso ocorra, estaremos

assistindo a um jogo de soma

zero, com uma rápida perda da

qualidade de integração. É

justamente o que se observa na

América do Sul. À medida em que

se entenda que um aprofundamento

dos processos de integração

regional favorece uma participação

relativamente similar e crescente

de todos os membros associados

no comércio intra-regional, e

sobretudo no mercado

internacional, esses processos

estariam contribuindo de uma

forma significativa para melhorar a

competitividade e o bem-estar dos

países envolvidos. Além do mais,

isso ajudaria a definir os graus de

aprofundamento da integração de

acordo com as particularidades de

cada grupo regional, bem como
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aumentar a capacidade negociadora

para os acordos extra-regionais.

O importante, portanto, não

consiste em realizar esforços para

alcançar níveis de qualidade de

integração alla europea, mas sim

em voltar a encontrar incentivos

para acabar com a atual

estagnação das experiências

recentes de integração na região.

Dessa forma, todos os atores -

governo, empresários, grupos

sociais e políticos - poderiam

perceber os processos de

integração sub-regionais como um

jogo de soma positiva, em que a

melhoria da competitividade dos

países envolvidos seja encontrada

em função de esquemas de

integração que sirvam de
plataforma para uma maior

inserção comercial da região

no mercado internacional.

Contudo, existem três fatores

que devem ser levados em conta

para uma complementação entre

acordos extra-regionais e o

aprofundamento dos acordos

sub-regionais de integração. Em

primeiro lugar, é necessário evitar

que a proliferação desorganizada

de acordos bilaterais

extra-regionais que, em vez de

ajudar a liberalizar mercados, só

o façam parcialmente, favorecendo

um sistema de hub and spoke

(centro e periferia) e concentrando

nos países de maior dimensão

econômica a maior parte dos

benefícios do comércio e de

bem-estar (welfare). Isso poderia

ocorrer tanto no caso dos acordos

bilaterais dos Estados Unidos e

da União Européia com países

da região, quanto com países de

maior peso no continente asiático;

ou, por exemplo, no caso do

Brasil, na Comunidade
Sul-americana de Nações.9

Essa preocupação tem estado

presente nas análises dos efeitos

de uma ALCA baseada num

acordo regional-hemisférico ou de
uma ALCA baseada em acordos

bilaterais (Hinojosa-Ojeda, 2003,

Devlin, Giordano, 2004. Duran, De

Miguel, Schusny, 2006). Também

se encontra presente no processo

de integração regional dos países

asiáticos, em que, nos últimos

anos, a proliferação e predomínio

dos acordos bilaterais intra e

extra-regionais e seus efeitos

sobre os países de economias

grandes e pequenas têm sido

objeto de estudo recente
(ADB, 2006).10

A possibilidade de que a proliferação

de acordos bilaterais limite a

expansão do comércio de pequenas

e médias economias da região

pode também se manifestar numa

limitação da diversificação da

qualidade de exportações dessas

economias, como já vem ocorrendo

na região nos últimos anos, com

um aumento da exportação de

9 Isso ocorre fundamentalmente quando os desvios de comércio provocados por esse tipo de
acordos atuam de forma a reduzir significativamente o acesso ao mercado entre os países
denominados spokes, os quais imediatamente se tornam menos atrativos ao investimento
estrangeiro direto. Trata-se basicamente de fazer com que o país signatário do TLC Norte-Sul de
maior porte substitua exportações substanciais existentes entre um grupo de países num acordo
regional, provocando, assim, efeitos semelhantes aos de um protecionismo de mercado.
10 Num exercício de simulação publicado no Asian Deve/opment Outlook 2006, tanto a China como os
países localizados na Asean (hubs) se beneficiam em mais de 50% da liberalização comercial a partir
de acordos bilaterais.
11 De acordo com os dados elaborados pela CEPAL (Divisão de Comércio Internacional), a partir do ano
2000 observa-se um aumento das exportações de matérias-primas e bens agroindustriais no comércio
intra-regional, verificando-se análogo incremento no comércio com o resto do mundo.

matérias-primas e produtos

agroindustriais, tanto no comércio

intra quanto no extra-regional.11

Por sua vez, isso pode tornar-se

um freio à expansão desse

comércio em ambas as direções.

Em segundo lugar, é importante

evitar a adoção de políticas que

dificultem a negociação de TLCs

Norte-Sul, sendo preciso, também,
erodir rapidamente as resistências

protecionistas que obstaculizam

tanto a liberalização dos mercados

da região como o aprofundamento
dos processos de união

aduaneira. Uma coexistência

e complementação entre acordos

de livre comércio intra e

extra-regionais com subgrupos de

integração regional que trabalhem

na direção de uma união aduaneira
e de um mercado comum

exige que estes últimos não

permaneçam estagnados. Caso

contrário, não será possível avançar

na consolidação de projetos de

integração regional capazes de
promover efeitos favoráveis de

bem-estar e de criação de

comércio entre os sócios, e

tampouco fortalecer o sistema

institucional que os sustenta.

Em terceiro lugar, a combinação

de múltiplos acordos comerciais
bilaterais, plurilaterais e regionais
na América Latina e no Caribe

vem gerando uma série de

discriminações entre os países

e subgrupos regionais, dada a

variedade de disposições em

coberturas, tipos de tratamentos

e graus de aprofundamento dos

compromissos presentes nas

diversas disciplinas e normas

incluídas nesses acordos

comerciais. Além desse problema,

os esforços de facilitação de

comércio na região frente a esse
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Um dos fatores

determinantes para o

crescimento do comércio

extra-regional é a mudança

de estratégia comercial

dos países desenvolvidos,

em especial dos EUA

intrincado conjunto de acordos

estão se tornando uma tarefa

árdua e complicada. Se não forem

adotadas medidas urgentes de

convergência entre acordos de

naturezas distintas, corre-se o

risco de provocar maiores desvios

de comércio do que criação de

comércio; da mesma forma,

pode-se acabar por fortalecer

eixos ou pólos com agendas

comerciais muito distintas e até

contrapostas, com prejuízo para

a própria integração regional.12

ESTRATÉGIAS
DIVERGENTES E O
FUTURO DA INTEGRAÇÃO

A opção por uma coexistência

e complemeníação entre acordos

extra-regionais, bem como pelo

aprofundamento dos processos de

integração regional, não encontra

necessariamente respaldo, de

forma consensual, na América

Latina e no Caribe. Por um lado,

a preferência intra-regional

foi apoiada inicialmente pelo

Mercosul, sob a liderança do

Brasil, e, a partir de 2002, também

pela Argentina. De acordo com

essa posição, o Mercosul não

poderia realizar nenhum acordo

extra-regional com a Europa e

os Estados Unidos, enquanto

os países desenvolvidos não

cedessem às demandas dos

países em desenvolvimento na

Rodada Dona acerca de uma

redução significativa dos subsídios

e incentivos agrícolas. Da mesma

forma, o Brasil, ao buscar realizar

acordos de livre comércio entre

países do Mercosul e da Can,

complementava sua estratégia

com a busca por um

fortalecimento da América do Sul

ou de um Mercosul ampliado,

como uma maneira de conter

a ALCA em quaisquer de suas

versões.13

Essa estratégia brasileira no

Mercosul tem contado com o

respaldo de setores empresariais

importantes no Brasil, sobretudo

daqueles para os quais a potencial

perda de competitividade, tanto

em bens como em serviços, é

significativa diante da possibilidade

de TLCs Norte-Sul. Também

possui o respaldo da Argentina,

que frente aos problemas da crise

financeira e cambial de 2002,

começou a efetuar mudanças na

sua política exterior e comercial,

rompendo os fortes vínculos

existentes entre a administração

anterior e os Estados Unidos.

A Venezuela integrou-se a esse

eixo do Mercosul com uma

postura mais ideológica do que

de caráter comercial e com uma

retórica mais parecida com o

nacional-populismo do que com

uma política pró-integração. Em

todo caso, a retórica em prol da

integração da Venezuela se define

dentro dos parâmetros de uma

aliança "antiimperialista" na região,

a partir da qual se inscrevem todas

12 Os acordos comerciais (bilaterais e plurilaterais) assinados por países e blocos de integração
na região chegam a 68. Tanto a cobertura de disciplinas e normas como o nível de compromissos
mostra uma variação bastante pronunciada, tanto dentro da região como fora dela. Nem todas as
normas foram assumidas nos acordos intra-regionais em sua totalidade. Nas normas efetivamente
contempladas nos acordos, seu alcance e profundidade não têm sido maiores do que os
consignados nos acordos da OMC (com especial ênfase para os casos de serviços, investimentos,
compras governamentais e propriedade intelectual), diferentemente do tratamento observado em
acordos extra-regionais como os firmados com os Estados Unidos e com a União Européia.
13 Seja como acordo plurilateral, em sua versão original, ou como ALCA light, com velocidades diferentes
e dando lugar à bilaterização dos acordos entre os Estados Unidos, o Canadá e o resto do continente.
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as iniciativas desse país com

caráter de integração regional

ou sul-americana. Essa posição

extrema - que é, em parte,

compartilhada por Bolívia e

Equador - tem gerado conflitos

importantes com países da

América do Sul e vem atuando

mais como uma política divisionista

do que integracionalista.

Por outro lado, numa posição

de preferência extra-regional

encontram-se o Peru e a

Colômbia, na Comunidade

Andina, e os países do MCCA,

demonstrando que não deveria

existir incompatibilidade entre

acordos extra-regionais e a

vigência e o aprofundamento de

uniões alfandegárias. Fora dos

blocos sub-regionais, essa

posição é firmemente respaldada

e até liderada pelo Chile, que,

em conjunto com o México,

claramente privilegia acordos de

livre comércio de maior alcance

e maiores compromissos que os

acordos vigentes nos subgrupos

de integração regional e destes

com os demais países latino-

americanos. Aliás, nas

negociações agrícolas da Rodada

de Doha, o Chile tem posição

análoga à defendida pelo Brasil

e pelos países em

desenvolvimento. No entanto,

as autoridades chilenas são

muito críticas com relação aos

processos de integração

sub-regionais, que avançam num

ritmo muito lento tanto no que se

refere ao levantamento das

restrições não-tarifárias e à

harmonização das políticas

macro-econômicas, quanto em

termos da abertura em serviços,

investimentos e compras

governamentais.

Em todo caso, a posição chilena

é de que, independentemente

de qual seja o ritmo de

aprofundamento dos processos

de integração sub-regional, estes

não podem ignorar a dinâmica

comercial atual, que se define não

só pela multiplicação de acordos

Norte-Sul, mas também pelo

aproveitamento dos mercados

de países asiáticos emergentes.

Assim, uma política de integração

não pode evoluir em duas

velocidades muito diferentes uma

da outra. Ou seja, uma lentidão

muito extrema no aprofundamento

dos projetos de uniões

alfandegárias não pode ser

obstáculo para uma projeção

necessária de integração latino-

americana para fora. Ou, em

outras palavras: uma modalidade

de projetos de integração na

América Latina e no Caribe

que apostem somente na

endogeneidade dos mesmos

está destinada ao fracasso.

A criação da Comunidade

Sul-americana de Nações (CSN)

surgiu como uma resposta a uma

idéia brasileira de fornecer apoio à

integração da Can e do Mercosul

com projetos de integração

fundamentais nas áreas de

infra-estrutura e de energia.

Com o tempo, a CSN seria

percebida pelos principais atores

sul-americanos como um projeto,

se não hegemônico, pelo menos

de ampliação da estratégia

comercial brasileira no continente,

a partir do Mercosul. No entanto,

e diante da gradual formação de

duas posições comerciais opostas

na América do Sul, a agenda da

CSN não se orientou no sentido

de conciliar essas posições,

restringindo-se simplesmente a

abrir um diálogo em assuntos e

temas passíveis de convergências,

para contribuir assim para uma

maior aproximação econômica e

comercial entre os países. Até o

momento, não se vislumbra um

papel significativo dessa instância

na construção de uma estratégia

comum ou de propostas

comerciais coincidentes entre os

países sul-americanos.

Por outro lado, a idéia da criação

de uma Comunidade Latino-

americana do Pacífico (CLP) para

potencializar a segunda estratégia

mencionada vem rapidamente

tomando forma com a finalização

das negociações para o

estabelecimento de acordos de

livre comércio entre o Chile e o

Peru e entre o Chile e a Colômbia.

Outros fatores que vêm dando

força a essa iniciativa são o apoio

demonstrado pelo México e pela

Costa Rica e a volta de Chile

à Comunidade Andina, como

Estado associado. Ainda que

as autoridades chilenas, como

propulsoras dessa idéia, afirmem

que a mesma não é incompatível

com o papel desempenhado pelos

países sul-americanos do Pacífico

na CSN, observa-se claramente

que ambos os projetos respondem

a estratégias comerciais diferentes.

Para o Chile e para outros atores-

chaves na costa do Pacífico, é

muito mais importante unir esforços

de capacidade exportadora para

abastecer os mercados emergentes

asiáticos do que se concentrar

numa estratégia quase exclusiva

de incremento do comércio intra-

regional. Por essa razão, a agenda

da Comunidade Sul-americana

não discute as estratégias de

integração como uma questão

central. Prefere concentrar-se
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O aprofundamento
da integração regional
é factível desde que os
países sócios demonstrem
suficiente vontade política
para definir estratégias
claras e compartilhadas

apenas nos assuntos de

"cooperação" em relação aos

quais possa haver consenso

entre os países sul-americanos,
evitando aprofundar a divisão que

hoje se apresenta claramente

entre países e blocos latino-

americanos, no que se refere

às estratégias integradoras.

No entanto, o debate a respeito

desse dilema em que se encontra

hoje a integração da América

Latina não pode terminar sem que

antes se discuta a estratégia dos

países desenvolvidos, atores de

suma importância no cenário

internacional. Sem dúvida, um

dos fatores determinantes para

o crescimento do comércio

extra-regional e do incremento dos

TLCs extra-regionâis é a mudança

de estratégia comercial dos países

desenvolvidos, principalmente

os Estados Unidos.

A partir dos anos 1990, a política

comercial dos Estados Unidos

deixou de enquadrar-se
exclusivamente na estratégia dual

de unilateralismo/multilateralismo
e passou a ensaiar políticas de

clara expansão comercial,

baseadas em estratégias de tipo

bilateral e regional, sendo o NAFTA

o exemplo mais conhecido dessa

nova fase da política comercial

norte-americana pós-Guerra Fria.

A aproximação norte-americana

em direção à América Latina, para

além do México, com a ALCA, tinha

vários objetivos. Primeiramente,

fortalecer a abertura ou liberalização

das economias latino-americanas

após o Consenso de Washington,

mostrando reciprocidade numa

abertura comercial dos Estados

14 A Asean é composta dos seguintes países: Indonésia, Miammar, Tailândia, Cingapura, Filipinas,
Vietnã, Laos, Camboja, Brunei, Malásia.

Unidos às exportações do sul

do continente. Em segundo lugar,

estabelecer maior institucionalização

e regras para uma expansão das

exportações e investimentos

norte-americanos na América

Latina (que já apresentavam uma

tendência ascendente), evitando
ao mesmo tempo discriminações

via tratamentos diferenciais

de acordos de livre comércio

intra-regionais ou potenciais

com a Europa e a Ásia.

Finalmente, e ainda mais

importante, um terceiro objetivo
tem sido o de fortalecer a posição

negociadora dos Estados Unidos

frente à União Européia e aos

países asiáticos, tanto dentro
como fora da OMC, de forma

a se alcançar uma abertura maior

dos mercados de seus principais
concorrentes. Daí a incursão

norte-americana no Fórum da

Cooperação Econômica Ásia-

Pacífico (APEC) e na abertura
de negociações e assinaturas

de acordos de comércio bilaterais
com países emergentes do

sudeste asiático, e até do Oriente

Médio, além do projeto da ALCA

(Masi e Wise, 2005).

Essa estratégia comercial expansiva

dos Estados Unidos provoca a

reação da União Européia, que

inicia rapidamente negociações

com blocos de integração da

América Latina, principalmente

com o Mercosul, celebra acordos

de livre comércio com México e

Chile e discute negociações de

aberturas comerciais com os

países asiáticos emergentes. Por

sua vez, os países emergentes

(Asean)14 negociam TLCs com as
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economias asiáticas mais fortes

(índia, Japão, Coréia e China)
e lançam, de forma individual,

uma forte ofensiva de negociações

de TLCs com países latino-

americanos, europeus, africanos

e do Oriente Médio, estratégia

que também é adotada pelas

economias asiáticas de

maior peso nessa região.15

Sendo assim, a partir da

década de 1990 tem início

uma proliferação de TLCs em

nível mundial, com um maior

predomínio dos acordos extra-

regionais nos últimos cinco anos.

Em conseqüência, paralelamente

às negociações multilaterais de

Doha, os países desenvolvidos

tiveram que reduzir suas práticas

protecionistas na tentativa de

ganhar mercados em praticamente

todos os continentes. No entanto,

mais recentemente se observa um

freio dessa estratégia de expansão

comercial para o Sul,

principalmente por parte dos

Estados Unidos, justamente

pelo ressurgimento de uma nova

tendência protecionista no interior

das camadas políticas desse

país, a qual poderá muito bem ser

reforçada em virtude dos

resultados das eleições parciais

do Congresso norte-americano

realizadas em novembro de 2006.

Essa nova onda protecionista já se

manifestou durante o tratamento

do CAFTA-RD ( TLC dos Estados

Unidos com a América Central) por

parte do Congresso dos Estados

Unidos, que o aprovou por

somente um voto de diferença e

apenas após excluir do acordo os

setores sensíveis à competição

centro-americana. Além disso, há

um aumento da incerteza sobre a

aprovação, por parte do Congresso

norte-americano, dos TLCs dos

Estados Unidos com Peru,

Colômbia e Panamá, bem como

de vários outros pendentes com

países asiáticos.

Na América Latina, esse novo

ciclo protecionista norte-americano,

que parece estabelecer-se como
um freio à política de expansão

comercial do Poder Executivo

dos EUA, favorece a posição

dos países e/ou blocos com

uma estratégia integracionista de

preferência intra-regional. Ainda

é cedo para afirmar se esse ciclo

terá uma duração muito longa

ou somente conjuntural. Contudo,

tal ciclo, somado à paralisação

das negociações multilaterais

da Rodada Doha, pode afetar

negativamente a dinâmica asiática

e européia de expansão dos

acordos bilaterais com os países

em desenvolvimento e, em

particular, com os países latino-

americanos. Ou, contrariamente,

pode significar uma oportunidade

tanto para os europeus quanto

para os asiáticos de ganhar maior

preponderância no intercâmbio
com os países mencionados.

Dado que se ignoram os

desdobramentos desse novo

cenário de aumento do

protecionismo nos EUA, torna-se

também difícil prever se haverá ou

não um retrocesso em relação à

situação atual, caracterizada por

um boom dos acordos bilaterais

15 Além da existência de mais de 80 TLCs entre todos os países asiáticos, atualmente se encontram
em negociação mais de 20 TLCs de países asiáticos com o resto do mundo, incluindo acordos
relevantes, como Coréia do Sul-Estados Unidos e Tailândia-Estados Unidos. Ver: Asian Development
Bank (ADB), 2006. Asian Development Outlook, p. 277 e 278.

Norte-Sul e Sul-Sul e por uma

dinâmica sem precedentes no
âmbito dos acordos comerciais

mundiais. No entanto, persiste

para os países latino-americanos,

e principalmente para os blocos

sub-regionais, o seguinte dilema:

integração para dentro, ou
coexistência de integração para
dentro e para fora? Essa

questão é importante no momento

de considerar qual a estratégia

mais adequada para que

os processos de integração

sub-regionais da América Latina
e do Caribe tenham maior peso

no comércio internacional e
participem com maior força

nas negociações com terceiros.

Porém, em qualquer dos dois

casos, persiste também

a pergunta sobre qual seria

o grau de aprofundamento

perseguido ou desejado por cada

um dos projetos de integração

sub-regionais compatíveis

com a estratégia escolhida.

Um primeiro cenário seria

caracterizado pelo aprofundamento

do fosso entre as duas estratégias

em pugna. De um lado, teríamos

os países do Pacífico, liderados

pelo Chile, incrementando seus

TLCs extra-regionais, consolidando

um eixo de convergência de acordos

TLC alla NAFTA e, portanto, com

assimetrias importantes no que

diz respeito a preferências e

benefícios em comparação com

outros acordos intra-regionais,

sejam estes de livre comércio ou

de uniões aduaneiras. De outro

lado, os países do Mercosul,

Bolívia e Venezuela, liderados

pelos Brasil, manter-se-iam na

estratégia de consolidação e

convergência de acordos entre os

países da América do Sul e
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num compromisso de

implementação de projetos

setoriais de integração no âmbito

da CSN. Neste último ponto

existe um completo entendimento

entre os países do Pacífico e

do Atlântico da América do Sul,

razão pela qual é possível inclusive

pensar num Eixo Brasil-Chile para

impulsionar os projetos da CSN.

Nesse cenário, então, coexistiriam

um grupo de países com uma

clara estratégia de acordos

extra-regionais e outro grupo de

países que, embora não apoiem

essa estratégia, concordam no

que diz respeito a promover

projetos que ajudem a integração

da região mediante a facilitação

de comércio e o desenvolvimento

das comunicações e da malha

energética.

Um segundo cenário ficaria

desenhado caso os países do

Mercosul tomassem a decisão

de aumentar os acordos extra-

regionais somente com países em

desenvolvimento, concedendo maior

ênfase aos TLCs com países

asiáticos, de onde provém a maior

parte da demanda por produtos

com vantagens competitivas

do Mercosul. Os acordos

extra-regionais com os Estados

Unidos ou com a União Européia

continuariam suspensos, em parte

devido ao protecionismo brasileiro

e às posições ideológicas de

outros países, mas também

em razão das perspectivas de

improvável êxito da Rodada Doha

e de uma falta de interesse

crescente do mundo desenvolvido

em celebrar acordos de livre

comércio com o Mercosul. Uma

maior aproximação dos países

asiáticos, por parte do Mercosul,

poderia convergir com os

interesses dos países

latino-americanos do Pacífico,

especificamente os países

andinos, que podem servir como

centros de facilitação de comércio

e de distribuição de produtos e

serviços, dada a sua localização

geográfica.

Um terceiro cenário será possível

caso a Rodada Doha termine

com resultados muito favoráveis,

em matéria agrícola, para os

países em desenvolvimento,

o que reabriria as negociações

dos Estados Unidos e da Europa

com o Mercosul, possibilitando

ao Brasil reduzir ao máximo os

ganhos potenciais dos países

desenvolvidos nos bens e serviços

nos quais estes são muito

competitivos. Caso a Argentina

e o Brasil considerem conveniente

realizar acordos de livre comércio

nesses moldes com o Norte, não

restaria outra opção a não ser

vencer a resistência ideológica

de Venezuela, Bolívia e Equador,

bem como superar o novo freio

protecionista que surge hoje nos

Estados Unidos. Nesse cenário,

a distância entre as atuais

estratégias comerciais opostas na

região seria eliminada, facilitando,

desse modo, a padronização da

natureza e da cobertura de normas

e disciplinas nos múltiplos

acordos, diminuindo as

assimetrias em preferências e os

benefícios atualmente existentes.

Esse cenário, no entanto, se

apresenta como sendo muito

otimista e, portanto, pouco

realista no curto prazo.

No que tange a um aprofundamento

menor ou maior dos projetos de

integração sub-regional em cada

um desses cenários, é possível

distinguir dois casos claramente

diferentes. De um lado, o

aprofundamento do projeto Caricom

não parece estar muito influenciado

pelo maior ou menor número de

acordos extra-regionais, mas

principalmente pela conveniência

desse aprofundamento para os

países pequenos. No caso do

Mercado Comum Centro-americano

(MCCA), um aprofundamento da

união aduaneira é muito útil para

melhorar a capacidade competitiva

do istmo para o mercado

norte-americano, ainda mais

considerando-se que o comércio

intra-regional pode estar chegando

ao seu limite máximo. Nesse

sentido, um TLC como o CAFTA-RD,

em vez de provocar desvios de

comércio muito pronunciados,

mostra-se particularmente útil para

garantir progressos na formação

da união aduaneira centro-

americana e na geração de

complementações produtivas

para exportar para o Norte.

Tanto para a Can quanto para o

Mercosul, uma compatibilização

entre os acordos extra-regionais

Norte-Sul e o aprofundamento dos

projetos de integração podem ser

mais custosos em termos de

desvios de comércio e de perdas

sensíveis de mercado, sobretudo

para as pequenas e médias

economias. Isso se dá tanto por

uma maior diversificação dos

mercados de destino das

exportações sul-americanas,

quanto pela necessidade que têm

essas economias em incrementar

suas exportações para o interior

dos subgrupos regionais. Ou seja,

diferentemente do caso centro-

americano, os blocos sul-americanos

ainda não atingiram os elevados

tetos previstos para o seu

comércio intra-regional.
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A princípio, isso nos leva a
pensar que o primeiro cenário

seja mais conveniente para um

aprofundamento da integração nos

blocos mencionados, sempre e

quando a Can jogue menos a favor

dos acordos extra-regionais.

No entanto, não se pode descartar

a idéia de que o aprofundamento

da integração é factível em

qualquer dos três cenários,

sempre e quando os países sócios

demonstrem suficiente vontade

política para definir estratégias

claras e compartilhadas, que

levem em consideração os custos

e os benefícios para cada um

deles, bem como os graus

convenientes de aprofundamento
dos projetos. Diferentemente

da Europa, a integração da
América Latina nos anos 1990

nasceu como um mecanismo

de inserção mais competitiva da

região no mercado internacional,

e não precisamente como um

meio de erigir um mercado comum

forte e protegido no marco de

uma estratégia de crescimento

e desenvolvimento, concebida

na época da Guerra Fria para

enfrentar o inimigo político do
Ocidente. •

Text Box
Fonte: Revista Brasileira de Comércio Exterior, ano 21, n. 92, p. 27-43, jul / set. 2007.




