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Aproveitando a crescente do intercâmbio comercial, o Mercosul pode firmar um Tratado de 
Livre-Comércio (TCL) com o Sistema da Integração Centro-Americana (Sica). O desejo do 
acordo foi comentado pelo próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que ressaltou as 
relações de "dinamismo" entre as regiões e a crescente corrente comercial com o Brasil, que 
passou de US$ 594,7 milhões, em 2003, para US$ 1,7 bilhão, em 2007. A iniciativa pode 
impulsionar tanto as exportações de manufaturados quanto de commodities como o etanol, 
por exemplo. Para se ter uma idéia, nos primeiros quatro meses do ano o Brasil já acumula um 
superávit na balança comercial na ordem de US$ 402,4 milhões com a região, volume 16,5% 
maior do que o mesmo período do ano anterior. O Sica é composto pelos países de Belize, 
Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicarágua, Panamá e República Dominicana. 
 
Em nota do Ministério das Relações Exteriores esclarece que "em encontro dos blocos realizado 
há uma semana em El Salvador, os presidentes dos países do Sica e do Mercosul instruíram 
aos ministros encarregados dos temas econômicos a considerar os termos de um instrumento 
que permita promover a expansão equilibrada do comércio, uma maior integração produtiva e 
maiores investimentos recíprocos, tendo em conta as assimetrias existentes entre os dois 
blocos". Lula ofereceu a realização de uma reunião em setembro, em Brasília, para iniciar os 
trabalhos. 
 
Para o gerente do Instituto de Estudos do Comércio e Negociações Internacionais (Ícone), 
Rodrigo Lima, o mundo está fazendo acordos bilaterais e o Brasil também precisa aproveitar 
essa vertente. "Nossa visão é que pode ser positiva essa parceria. O problema é que o 
Mercosul é um bloco extremamente político, ainda mais com a entrada da Venezuela. Mas, 
como apostamos todas as fichas na Organização Mundial do Comércio (OMC) e não vem dando 
certo, seria uma saída", diz. O argumento é reforçado pelo presidente da Sociedade Brasileira 
de Estudos de Empresas Transnacionais e da Globalização Econômica (Sobeet), Luiz Afonso 
Lima, que acredita que o beneficio dessas parcerias é a diversificação da pauta de 
exportações. "Cada vez mais está reduzindo a participação das economias centrais na balança, 
dando lugar a outros países que fazem a corrente de comércio aumentar", ressalta. 
 
Na visão do consultor do Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial (Iedi), Júlio 
Gomes de Almeida, a medida é interessante porque abre ainda mais o mercado . "É bom 
manter superávit, mas no caso de nações em desenvolvimento, eu procuraria ajudar com que 
esses países colocassem seus produtos aqui também", defende. 
 
Já o professor de economia da Universidade de Campinas (Unicamp), Célio Hiratuka, pondera 
que uma das hipóteses interessantes seria a execução de um tratado que não envolva todos os 
produtos. "Na produção de manufatura e no setor agrícola poderíamos ter um resultado 
positivo. Vejo apenas alguns riscos em segmentos onde temos uma produção relativamente 
concentrada, como os setores têxtil, calçados e materiais eletrônicos, onde essa região possui 
grandes produtores", afirma. Segundo o professor de relações internacionais das Faculdades 
Integradas Rio Branco, Marcelo Mariano, o acordo parece ser bom, pois a tendência do 
comércio é aumentar. "Esse plano está na linha de reforçar a diversificação das parcerias, já 
que os Estados Unidos e a União Européia têm forte incidência sobre esses países", afirma. 
 
O especialista disse ainda que o fato da região ter uma boa absorção do plano brasileiro de 
biocombustíveis, inclusive com a intenção de produção, pode favorecer a integração. "O 
importante é que o Sica está em um local estratégico nas Américas", informa. Mariano 
acrescenta que o Sica é caracterizado por ter um setor privado com papel importante e uma 
tendência à abertura comercial contínua. 
 
No último dia cinco, foi acordado que o Brasil prestará cooperação técnica a El Salvador na 
produção de biodiesel de mamona. Além disso, o país vai receber ajuda brasileira em projeto 
destinado à modernização de tecnologias para produção de etanol. 
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