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No próximo mês de maio, realiza-se em Lima, Peru, a nova edição da Cúpula América 
Latina/Caribe-União Européia, que deverá abordar dois temas centrais: "Pobreza, Desigualdade e 
Inclusão" e "Desenvolvimento Sustentável, Mudança Climática, Ambiente e Energia". Durante o 
evento, a União Européia (UE) realizará mini-cúpulas com grupos regionais, bem como os países 
que não fazem parte de grupos, como o Chile e o México. O objetivo da UE é obter avanços na 
direção de uma associação estratégica e revela um nítido e crescente ímpeto político após um 
período marcado pelo estancamento das negociações, no final do século passado. Coloca-se, face 
a isso, uma pergunta: o que há de novo que justifique um avanço na direção do estabelecimento 
de um acordo de associação e qual seria o interesse para o Mercosul?   
 
Em primeiro lugar, a novidade é a aceleração do tempo e os impactos diferenciais que os temas 
globais causam nos distintos atores do sistema internacional. Em conseqüência, hoje as relações 
entre Mercosul e União Européia são qualitativamente diferentes daquelas que marcaram seu 
início, originado no acordo Marco de Cooperação Inter-Regional firmado em Madri, em dezembro 
de 1995. Esse documento foi uma novidade no mapa do comércio mundial: oficializou o Mercosul 
como bloco e propôs um acordo de livre-comércio entre dois blocos regionais, o que representou 
uma resposta política à iniciativa de um Acordo de Livre Comércio das Américas (Alca), proposto 
em dezembro de 1994 por Bill Clinton, então presidente dos Estados Unidos.   
 
No final dos anos noventa, com o início da crise regional e da Rodada Doha, ocorreu o 
estancamento das negociações entre Mercosul e União Européia. A Rodada era o principal foro 
para negociações específicas bilaterais. Por isso, no início do novo século, tanto a Alca quanto as 
negociações UE-Mercosul foram consideradas uma proteção contra o possível fracasso - uma 
segunda melhor opção ou, talvez, um vínculo para acertar questões ou especificar pontos 
negociados na Rodada de Comércio Internacional. A ratificação, pelos dois Blocos, do Marco Inter-
Regional ocorreu em 1999, no Rio de Janeiro, durante a I Cúpula União Européia-América 
Latina/Caribe, possibilitou o início das negociações para um Acordo de Associação Estratégica e a 
criação de uma possível saída para um fracasso em outras frentes - em particular na OMC.   
 
No início do século 21, o cenário internacional alterou-se profundamente e a evidência revela-se 
nos temas prioritários da agenda. O atentado de 11 de setembro não foi o único acontecimento 
importante; o processo de transição ocorreu em distintos níveis, colocando em cheque os recursos 
tradicionais de poder - tanto os denominados "alta política" (tecnologia militar e armamentos, 
entre outros) quanto os derivados dos pesos econômico e comercial dos países, bem como os 
não-tradicionais, relacionados às capacidades institucionais, humanas e ambientais.   
 
Fatos recentes sinalizam que o cenário atual está diferente e demonstram a envergadura das 
transformações ocorridas. Do ponto de vista das negociações internacionais, relativas ao plano 
institucional, a Alca deixou de existir em seu formato impulsor. Por outro lado, a Rodada de Doha 
poderá se encerrar com um acordo mínimo (para evitar dizer o fracasso). Observando-se a 
evolução dos intercâmbios comerciais, é nítido que a China conquistou uma posição importante na 
região sul-americana e amplia, notoriamente, os intercâmbios com a região, em detrimento da 
Europa. Por fim, o aumento significativo dos preços das matérias-primas levou os países membros 
do Mercosul a terem excedentes em suas respectivas balanças comerciais, com efeito positivo em 
suas políticas econômicas e sociais.   
 
Fatos recentes sinalizam que o cenário é diferente, por diversas razões. Demonstram também, a 
envergadura das transformações que ocorreram. Sob o ponto de vista das negociações 
internacionais, relativas ao plano institucional, destaca-se que a Alca deixou de existir em seu 
formato impulsor. Por outra parte, a Rodada de Doha poderá se encerrar com um acordo mínimo 
(para evitar dizer com um fracasso). De outro lado, ao se observar a evolução dos intercâmbios 
comerciais, fica nítido que a China conquistou uma posição importante na região sul-americana, 



além de estar incrementando, notoriamente, os intercâmbios com a região, em detrimento da 
Europa. Por fim, o incremento significativo dos preços das matérias-primas levou os países 
integrantes do Mercosul a terem excedentes em suas respectivas balanças comerciais, com efeitos 
positivos para suas políticas econômicas e sociais.   
 
Contudo, é no âmbito da política internacional que as mudanças são mais relevantes e os novos 
dados e temas incentivam (ou não) um acordo entre União Européia e Mercosul. Em 2007, o 
Brasil estabeleceu uma associação estratégica com a UE referente a temas globais, a qual se 
baseou em valores e interesses fundamentais comuns, tais como o respeito ao Estado de direito e 
aos direitos humanos, a preocupação com as mudanças climáticas e a busca do crescimento 
econômico e da justiça social. Energia, mudanças climáticas e desenvolvimento sustentável 
adquiriram uma prioridade estratégica na agenda internacional e esta vem se transferindo para 
outros foros. China, Índia e Rússia (aos quais se soma o Brasil) transformaram-se em atores de 
primeiro nível, com destaque aos dois primeiros por abrigarem parte significativa da população 
mundial, cujo crescimento repercute nos distintos níveis de análise do sistema.   
 
Se, efetivamente, o cenário atual está diferente de alguns anos atrás, são oportunas as 
perguntas: por que é importante, para o Mercosul, avançar na construção de um acordo de 
associação estratégica? E por que o Brasil deveria impulsioná-lo? Neste ponto, é importante olhar 
de uma perspectiva estratégica: a da necessidade de se construir uma ponte entre o que existe 
hoje e o que poderá existir no futuro, e contribuir para o aumento da presença da região no 
concerto mundial.   
 
A importância que o Acordo de Associação Estratégica com a UE possa vir a alcançar tem a ver 
com os novos temas prioritários na agenda e que serão cada vez mais importantes num futuro 
próximo. Basta observar que, na Europa, desenvolve-se a consciência sobre tais temas, como 
resultado de uma aprendizagem forçosa e forçada. Ao mesmo tempo, já se aplicam as diretivas e 
os indicadores do Protocolo de Quioto no espaço comunitário. Trata-se, em definitivo, de uma 
associação fundada em valores compartilhados e que possibilitaria compartilhar as tecnologias e o 
know how do desenvolvimento sustentável da Europa com as potencialidades dos recursos 
humanos e naturais dos nossos países.   
 
Se forem esses os novos temas que os atores das distintas regiões do mundo devem abordar, 
então resulta uma opção interessante avançar na direção de um Acordo de Associação Estratégica 
com a União Européia. Representa uma aposta estratégica que leva em consideração a 
participação do Mercosul nos temas globais que a humanidade deverá enfrentar - embora isso não 
signifique perspectivas de vantagens comerciais a curto prazo.  
 
(Tradução de Maria Susana Soares).   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 5 mai. 2008, Opinião, p. A11. 


