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O Mercosul é um projeto importante para o Brasil e seus países membros, em especial como 
aprendizado de integração econômica, mas deve ser revisto tendo em vista uma série de 
dificuldades de convergência econômica. Não há um maior comprometimento brasileiro com o 
efetivo aprofundamento do Mercosul e o respeito às assimetrias, na forma de planos de 
atração de investimentos, integração produtiva e concessão de linhas de crédito.  
Os países membros do Mercosul têm que negociar em bloco, assim, a existência do Mercosul 
impede o Brasil de negociar acordos bilaterais. O Brasil fica restrito à negociações internas no 
Mercosul, deixando de lado possibilidades de acordos bilaterais com os próprios integrantes do 
bloco, bem como com outros países.  
 
As negociações na Organização Mundial do Comércio (OMC) estão travadas e a tendência é 
que ocorram de maneira cada vez mais lenta, transformando os acordos bilaterais em soluções 
mais rápidas e efetivas para destravar o comércio internacional por meio da abertura de 
mercado.  
 
Há dez anos, os Estados Unidos são o principal investidor estrangeiro direto no Brasil, com um 
estoque de US$ 37,4 bilhões, distribuídos principalmente nas áreas financeira, de 
telecomunicações, automotiva, química e alimentícia. É preciso ampliar o estoque de 
investimentos estrangeiros no Brasil, mesmo que, para tanto, seja necessário deixar de lado 
as negociações internas do Mercosul.  
 
Os Estados Unidos estão buscando tornar-se mais independentes em relação ao petróleo, 
como declarou recentemente o presidente George W. Bush e reafirmou o subsecretário de 
Estado americano para Assuntos Políticos, Nicholas Burns, em visita ao Brasil, no início de 
fevereiro.  
 
O Brasil detém tecnologia avançada relativamente à produção de etanol a partir da cana-de-
açúcar, que permite a produção de combustível limpo, eficaz e competitivo. Nicholas Burns 
afirmou o interesse dos EUA em realizar parceria com o Brasil nas áreas de pesquisa e 
desenvolvimento de biocombustíveis.  
 
Em dezembro de 2006, foi criada pelo governador do Estado da Flórida, Jeb Bush, pelo 
Presidente do Conselho Superior de Agronegócios da Federação das Indústrias do Estado de 
São Paulo (Fiesp), Roberto Rodrigues, e pelo Presidente do Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID), Luís Alberto Moreno, uma Comissão para promover o uso do etanol 
em tanques de gasolina no Continente Americano.  
 
Apesar disso, Burns enfatizou que não há previsão para que os Estados Unidos reduzam as 
barreiras comerciais que impedem o aumento das exportações do etanol brasileiro para aquele 
país. Dessa forma, a possibilidade que teríamos de fazer um acordo benéfico para o Brasil com 
os EUA fica relativamente restrita. É necessário negociar a redução das barreiras impostas 
concomitantemente com a negociação de investimentos em pesquisa e desenvolvimento de 
biocombustíveis.  
 
Mesmo assim, há que se criar expectativas sobre isso, dado que George W. Bush tem visita 
prevista ao Brasil para os dias 8 e 9 de março, quando um dos principais temas que será 
discutido é o álcool. A idéia é formar uma cadeia de produção que garanta o fornecimento 
estável do álcool.  
 
Destarte, pode-se perceber pelo do caso etanol, a importância da negociação bilateral para o 
incremento da economia brasileira e de sua maior participação no mercado internacional.  
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