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Correção de assimetrias é um dos temas que domina o atual
debate sobre negociações comerciais. Tradicionalmente o termo se
refere à heterogeneidade de tamanhos das economias (o valor do
PIB) e diferenças no grau de diversificação e do desenvolvimento
tecnológico das estruturas produtivas dos países. As respostas para
o tema de assimetrias nas negociações variam em função dos fóruns
de negociações e percepções quanto ao seu papel.

Na Organização Mundial do Comércio (OMC), a Rodada de Doha
privilegia dois princípios. Um é o tratamento especial e diferenciado,
presente desde a década de 1970 na Rodada de Tóquio. Países menos
desenvolvidos possuem prazos mais longos para a implementação de
compromissos e podem estar isentos de certas obrigações. O outro é
o princípio de less than full reciprocity (as negociações reconhecem
diferenças entre os países na oferta de concessões), que permite obten-
ção de concessões sem a exigência de troca similar. Um exemplo seria
a abertura do comércio agrícola nos países desenvolvidos para países
em desenvolvimento e ofertas de abertura de mercado dos países em
crescimento diferenciadas, em função da competitividade de seus
produtos agrícolas. O Brasil exige abertura do mercado europeu e dos
Estados Unidos e aceita a permanência de alguns subsídios e ofertas
menos ambiciosas de redução da proteção no mercado de países em
desenvolvimento, como a índia. Em termos gerais na OMC, a con-
cepção é que regra igual para países desiguais pode gerar resultados
"injustos". As regras iniciais da negociação podem contribuir para
a diminuição das assimetrias.

Nos acordos bilaterais e/ou regionais de integração, além de tra-
tamentos possíveis similares aos princípios da OMC, outras ques-
tões estão presentes. No caso de uma integração profunda como a
União Europeia, política comum para a correção de assimetrias, via
políticas públicas que promovam atividades nas economias menos
desenvolvidas, são previstas.

No Mercosul, o tema da assimetria é uma constante, em função
do tamanho da economia brasileira e sua diversificação produtiva em



O problema do Mercosul é que o diagnóstico e
as respostas são conhecidos, mas há uma certa

inércia para implementar as medidas

relação a seus parceiros. Na 32a Cúpula do Mercosul, o
governo brasileiro apresentou uma proposta de mudança
nas regras de origem em relação ao Uruguai e Paraguai,
que foi rejeitada. No entanto, o tema da assimetria do
Mercosul não se reduz a possíveis ofertas de benefícios
para as economias menores.
Brasil-Argentina — Existem assimetrias no tamanho
das economias e de suas estruturas produtivas, mas o
tema crucial na relação entre os dois países no Mercosul
parece ser como conduzir o processo e qual o formato
desejado.

A constituição da união aduaneira (a vigência de uma
tarifa externa comum), prevista para janeiro de 2006,
para acomodar os custos de ajustamento setoriais, foi
prorrogada para 2008/2010. Esse é um tema que se
refere principalmente à relação Argentina-Brasil e não é
novo. Na definição do cronograma para a implementa-
ção da tarifa externa comum em 1994, o setor de bens
de capital, eletro-eletrônicos e telecomunicações foram
alvo de prazos especiais. A Argentina queria prorrogar o
aumento de tarifas definidas pela tarifa externa comum,
enquanto o Brasil desejava um prazo mais longo para
reduzi-las. Listas de adequação para a liberalização
de alguns produtos no comércio intra-regional, como
calçados brasileiros, foram estabelecidas e deveriam
terminar em 1999.

A crise argentina é um fator citado para o não cum-
primento dos prazos e a incorporação de novas exceções.
Adicionalmente, a inclusão do Mecanismo de Adap-
tação Competitiva, uma cláusula de salvaguardas que
permite o uso de medidas protecionistas na presença
de surtos de importações no comércio Brasil-Argentina
que causem danos à indústria dos países foi também
outra resposta.

Prorrogação de prazos e mecanismos temporários
para exceções ao comércio intra-regional revela diver-
gências e dificuldades das economias para acordarem
quanto ao formato da integração comercial na relação
Brasil-Argentina. Um tema é o da formação da união
aduaneira plena. Aqui se requer uma concordância
quanto aos níveis de proteção que os países desejam em
relação aos seus setores. Sem consenso, a opção é uma
área de lívre-comércio. E mesmo nesse caso, é preciso
definir o grau de liberalização comercial intra-regional
desejado. As regras da OMC exigem, pelo menos, que
85% do universo tarifário estejam sobre condições de
livre-comércío.

Logo, uma questão crucial para a consolidação do
Mercosul é a possibilidade de uma visão comum entre
Argentina-Brasil do processo de integração. Exceções
em função da crise argentina e do tempo de ajustamen-
to dos setores são fatos. No entanto, a dúvida sobre a
efetiva possibilidade de adesão a uma estrutura comum
tarifária entre os dois países paira sobre a consolidação
do Mercosul.
Uruguai e Paraguai — Países menores tendem a
ganhar com a abertura de grandes economias, dada
a obtenção de economias de escala. Entretanto, a evi-
dência empírica mostra que esses ganhos dependem das
estruturas produtivas dos países. O Uruguai exporta
carne, mas o Brasil é também um grande produtor. A
adesão a um projeto de integração profunda —• união
aduaneira — pelas economias menores não se resume
ao tema de fluxos comerciais. Somente para obter aces-
so preferencial de mercados, uma estratégia similar ao
Chile de realização de vários acordos comerciais pode
ser entendida como preferível.

Na constituição do MerÔosul, o tema da assimetria
não fazia parte integrante do debate. O modelo da Co-
munidade Europeia com verbas orçamentarias comuns
e políticas de desenvolvimento regional estava fora da
realidade Mercosul. A maior economia, o Brasil, apre-
sentava graves assimetrias no seu espaço nacional e
recursos limitados. A concepção era que o crescimento
económico do bloco, as oportunidades advindas da inte-
gração iriam beneficiar as economias menores. As crises
no final da década de 1990, ausência de disciplina em
relação às regras existentes, falta de políticas comuns,
divergências quanto aos objetivos políticos e económicos
do Mercosul pelos países-membros, entre outras ques-
tões, são ressaltadas nas análises sobre o "desencanto"
de vários setores das sociedades dos países-membros. Em
especial, refere-se aqui ao "desencanto" pelo Uruguai
que assinou um acordo-quadro para negociações com
os Estados Unidos, em janeiro do corrente ano. Acor-
do-quadro significa apenas identificação de questões a
serem negociadas e, logo, não se traduz num cenário
imediato de um acordo de livre-comércio Estados
Unidos-Uruguai, nos moldes já realizados pelo Chile,
Colômbia e Peru.

Fundo — A principal resposta foi a criação do Fundo
para a Convergência Estrutural do Mercosul (Focem):
o Brasil contribui com 70% e recebe 10%; Paraguai
entra com 1% e ganha 48%; Uruguai participa com
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O que as economias menores querem é que o
Mercosul se constitua num espaço positivo para

as suas oportunidades de crescimento

2% e leva 32%; e Argentina concorre com 27% para
merecer 10%. No entanto, é clara a limitação dos re-
cursos do fundo.

Na 32a Cúpula do Mercosul, o governo brasileiro pro-
pôs uma mudança nas regras de origem em relação ao
Uruguai e Paraguai. O que isso significa? Regras de ori-
gem existem para garantir que o acesso preferencial dado
às mercadorias de um país não são estendidas a mercado-
rias de outros países. Uma delas é o percentual do valor
adicionado no país-membro do acordo. Quanto menor
esse percentual, isso significa que é possível utilizar um
percentual maior de produtes importados na produção
do produto final. A proposta do Brasil foi a de reduzir o
percentual de exigência do valor adicionado no território
nacional. Na prática, isso significaria a possibilidade do
Uruguai e Paraguai estimularem indústrias de transfor-
mação com reduzido valor adicionado localmente.

As indústrias brasileiras e argentinas não apoiaram
a proposta, como seria esperado. Se for para reduzir
tarifas de bens intermediários, as indústrias de bens
finais nesses países também querem ser beneficiadas. E
as indústrias de bens intermediários nos territórios da
Argentina e do Brasil se sentiram prejudicadas.

A correção de assimetrias não deve ser identificada
como procura por convergência de estruturas produtivas
e/ou trocas comerciais de valores similares. O que as

economias menores demandam é que o Mercosul cons-
titua um espaço positivo para as suas oportunidades de
crescimento. No fundo, o que desejam é aumento dos
investimentos.

Duas respostas são esperadas. Uma depende de polí-
ticas públicas de investimentos na região. O Focem seria
um primeiro passo. Nesse caso é preciso que os projetos
escolhidos sejam percebidos como fatores geradores de
externalidades positivas para todos os países do Merco-
sul e para a consolidação do processo de integração. São
recursos públicos e logo os representantes no Congresso
das economias maiores irão considerar essas quando
forem demandados para o aumento de verbas. A segunda
depende da identificação de parcerias entre os setores
empresariais. Os governos não podem impor parcerias,
mas podem criar condições favoráveis para a facilitação
de investimentos e identificação de oportunidades.

O conflito entre Argentina e Uruguai sobre a instala-
ção das indústrias de celulose no Uruguai revela que o
Mercosul ainda não constitui um espaço favorável para
a promoção de investimentos nas economias menores.

Não há nenhuma novidade nas sugestões aqui apre-
sentadas. O problema do Mercosul parece ser sempre
que o diagnóstico e as respostas são conhecidos, mas há
uma certa inércia para implementar as medidas. A 32a

Cúpula do Mercosul repetiu, em parte, esse quadro.
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