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Para o público, a descontração e o clima amigável durante a 38ª Reunião de Cúpula do 
Mercosul, ocorrida no começo da semana no Uruguai, davam a entender que tudo ia muito 
bem. Nos bastidores, no entanto, o clima era outro. As desavenças, discordâncias e falta de 
objetivos comuns entre Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai (Venezuela como membro-
associado) ditavam o tom do que será o futuro do bloco. 
 
As trocas comerciais entre os parceiros evoluíram muito desde a criação do Mercosul, em 
1991, até hoje (ver no gráfico ao lado) - com uma pequena queda neste ano de crise 
financeira. Mas a meta de se chegar a uma área de livre comércio (com abolição de todas as 
tarifas alfandegárias) ainda está longe de ser atingida. "Na reunião desta semana, os países 
postergaram a decisão de abolir a lista de exceções, que prevê tarifas para 475 produtos, 
como por exemplo lácteos, têxteis, bolsas e mochilas", explica o professor de direito 
internacional a Universidade de São Paulo (USP), Alberto do Amaral Júnior. Em vez de 2010, 
essa lista só será suspensa em dezembro de 2011. Além disso, a dupla cobrança da tarifa 
externa comum, imposta toda vez que um produto cruza mais de uma fronteira, ainda não foi 
implementada por mais que tenha sido prevista num acordo em 2008. O Paraguai discorda da 
suspensão, por ser um dos países onde a triangulação de produtos mais ocorre. Não 
bastassem todas essas pendengas, há ainda uma briga entre os dois principais parceiros: 
Brasil e Argentina. A escalada de licenças não-automáticas adotadas pelo governo de Cristina 
Kirchner e a posterior retaliação do Brasil - em outubro deste ano evidencia o desinteresse 
argentino em incentivar a livre circulação de mercadorias. "Estamos retrocedendo em função 
da falta de diálogo e cooperação, e do egoísmo dos países que compõem o bloco. O 
protecionismo vai contra a doutrina inicial do Mercosul. A tendência é de que os ideais de 
1991, de formação de um mercado comum, países dificultam o processo de união  atrase 
bastante", prevê o professor de comércio exterior do Instituto Nacional de Pós-Graduação 
(INPG), José Meireles. 
 
Uma briga de pequenas proporções, na opinião do secretário de Comércio Exterior do 
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior brasileiro, Welber Barral. "Vou 
ser obrigado minimizar essa briga, isso representa apenas de 5 a 10% do comércio bilateral 
entre Brasil e Argentina. Além disso, eles se comprometeram reduzir essas licenças. Os 
calçados brasileiros, por exemplo, estão sendo liberados em menos tempo na fronteira." 
 
Assimetrias 
 
As enormes desigualdades econômicas e sociais existentes entre os parceiros do bloco também 
dificultam a integração regional. O Brasil, como a principal economia, tem responsabilidade de 
cooperar e participar ativamente no desenvolvimento dos vizinhos. Para tanto, o Mercosul 
criou um Fundo de Convergência Estrutural, que atualmente conta com US$ 500 milhões, boa 
parte de doação brasileira. "Temos várias iniciativas de integração das cadeias produtivas, no 
setor naval, aeronáutico, de autopeças, e muitos casos de sucesso que permitem a 
especialização de indústrias do Mercosul", explica Barral. 
 
Amaral Júnior reconhece que há iniciativas importantes, mas acha que o fundo está sendo 
subutilizado. "É preciso fomentar o desenvolvimento econômico, fornecer linhas de 
financiamento e crédito. Acho que o que impede a integração comercial é a falta de vontade 
política dos governos". 
 
Hugo Chávez 
 
Outra polêmica é a possível adesão da Venezuela ao bloco, que depende da aprovação dos 
congressos brasileiro e paraguaio. Num ponto, todos concordam: a entrada do país vai 
alavancar o fluxo de comércio. O problema principal é controversa figura do presidente 
venezuelano. "Além de o país não ser uma democracia plena, e isso violar as cláusulas do 
Mercosul, Chávez pode querer usar o bloco para confrontar os Estados Unidos e a Colômbia" 
pondera Amaral. 



 
 

 
Bloco considera criar fundo para se proteger das flutuações do câmbio 
 
Sob o temor de que a desvalorização do dólar em relação às demais moedas fortes provoque 
tensões nas economias do Mercosul, os ministros de Economia dos quatro sócios do bloco 
concordaram em analisar medidas comuns de administração das reservas internacionais e de 
redução dos riscos de volatilidade. Entre as idéias a serem consideradas em reunião marcada 
para fevereiro de 2010, está a criação de uma espécie de fundo soberano regional. A maior 
parte das reservas internacionais dos quatro sócios, inclusive a brasileira, está em dólar. A 
inclusão do tema partiu do ministro de Economia da Argentina, Amado Boudou. O chefe de 
gabinete do Ministério da Fazenda brasileiro, Luiz Eduardo Melin, admitiu a preocupação com o 
fato de não haver um parâmetro, para os próximos 12 meses, sobre a cotação do dólar em 
relação às principais moedas. Essa situação é agravada pela incerteza com a desvalorização 
excessiva da moeda chinesa, o yuan, diante do dólar. Com amplo apoio de Melin, Boudou 
também defendeu a ampliação do Sistema de Pagamento em Moeda Local (SML), outro 
mecanismo em vigência apenas entre Brasil e Argentina, para os demais sócios do bloco. No 
início de 2010, o sistema entre o Brasil e o Uruguai entrará em operação. Embora abarque 
apenas 1,5% do comércio Brasil-Argentina, o SML é visto como meio eficaz de inserção de 
pequenas e médias empresas no intercâmbio de produtos e serviços porque elimina os custos 
das operações cambiais, como acentuou a ministra de Indústria e Turismo da Argentina, 
Débora Giorgi. 
 

 
 
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 12 dez. 2009, Primeiro Caderno, p. 10-11. 


