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DESTAQUE INTEGRAÇÃO ECONÔMICA

Regiane de Oliveira
roliveira@brasileconomico.com.br

Uma das maiores dificuldades
em acompanhar o desenvolvi-
mento do Mercosul é analisar o
desempenho econômico dos
países com base em dados com-
paráveis. Em 2000, Pedro Ma-
lan, então ministro da Fazenda,
anunciou um acordo entre os
países do bloco para a adoção de
metas e mecanismos de conver-
gência macroeconômica, com
base em estatísticas harmoniza-
das. Eram metas sobre dívida
pública, resultado fiscal e varia-
ção de preços. O acompanha-
mento foi feito nestes dez anos,
mas a harmonização desses in-
dicadores demorou.

No próximo mês de junho, o
Grupo de Monitoramento Ma-
croeconômico (GMM) do bloco,
em parceria com o Banco Cen-
tral, vai lançar um novo portal
com indicadores que permitam
a comparação de dados dos paí-
ses do Mercosul. A iniciativa é
fruto de dois anos de trabalho
em cooperação técnica com a
União Europeia, que acaba de
ser finalizado. O lançamento
coincide com o processo de rea-
valiação de metas e determina-
ção de novos indicadores para o
bloco econômico, que começa
na próxima reunião do GMM,
dias 4 e 5 de abril, em Assunção.

As metas definidas em 2000 e
que teriam validade até 2006 —
mas foram prorrogadas por mais
quatro anos —, determinavam,
por exemplo, uma taxa de infla-
ção de 5% ao ano para o índice
de preços adotado em cada país,
com intervalo de dois pontos
para cima e dois para baixo. O
déficit fiscal deveria ser de 4% ao

ano e a dívida pública de até 40%
do Produto Interno Bruto (PIB).
Em 2010, todos os países cum-
priram as metas estabelecidas
para o crescimento do bloco. Um
bom momento para mexer nos
indicadores. A ideia é que sejam
feitas novas metas quantitativas
e também qualitativas, que pos-
sam medir a convergências das
políticas macroeconômicas.

“As metas serão revistas ten-
do em vista as perspectivas
macroeconômicas dos países
do bloco e sempre com uma
margem”, afirma Marden Bar-
boza, secretário adjunto da
área internacional do Ministé-
rio da Fazenda. “Vamos aper-
tar os indicadores de dívida,
que melhoraram muito nos
países participantes nos últi-
mos anos”, diz. Por conta da
conjuntura econômica mundial,
a meta de inflação não será alte-
rada. ■ Com Simone Cavalcanti

Após duas décadas,
padronização de
dados fica pronta
A partir de junho será possível comparar estatísticas
macroeconômicas dos países do bloco, e começa revisão de metas
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CORRENTE DE COMÉRCIO

A evolução das exportações
e importações brasileiras 
antes e depois do Mercosul, 
em US$ bilhões
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Venezuela ainda aguarda aprovação do Uruguai

Pleiteando uma vaga no Mercosul,
a Venezuela ainda enfrenta a
indecisão do congresso paraguaio
quanto a sua entrada no bloco.
Argentina, Uruguai e Brasil (em
dezembro de 2009) já aprovaram
uma maior participação do país
de Hugo Chávez no mercado
comum. Hoje, a Venezuela é só
associada ao bloco. Para a
decisão de Brasil, Argentina

e Uruguai, pesou a expansão
da economia venezuelana, cujo
PIB alcançou US$ 325 bilhões em
2009, em vez das controvérsias
a respeito da conduta política
de Chávez. Para Tullo Vigevani,
professor de relações
internacionais da Universidade
Estadual de São Paulo, o mesmo
critério será aplicado pelo
presidente paraguaio Fernando

Caminhões brasileiros aguardam para
entrar na Argentina: barreiras agora
chegam aos produtos alimentícios

Em 2010, todos os
países cumpriram as
metas estabelecidas
para o crescimento
do bloco. Um bom
momento para mexer
nos indicadores

DADOS

Estatísticas mostram que iniciativa é benéfica

As críticas comuns à
operacionalidade do Mercosul
perdem fôlego quando
comparadas com as estatísticas.
Segundo André Nassar, diretor
geral do Instituto de Estudo
do Comércio e Negociações
Internacionais (Icone), em
oportunidades para o mercado
brasileiro, o Mercosul foi muito
bom, especialmente depois de
2002. “A partir de 2003, o saldo
comercial com a argentina mudou,
passamos de deficitário para
superavitário. E mesmo agora, com
a valorização do real em relação
ao peso, a competitividade da

nossa industria é maior”, afirma.
Nassar afirma que nos últimos
dez anos, a exportação do Brasil
para a Argentina cresceu três
vezes. “Neste mesmo período,
a exportação global do país
cresceu 3,7 vezes — de US$ 55
bilhões para US$ 201 bilhões.
Isto mostra que a dinâmica das
negociações continuam fortes.”
O comércio com os demais países
do bloco também foi vantajoso
para o Brasil. “Uruguai e Paraguai
não foram muito beneficiados
em comércio, mas receberam
muitos investimento de empresas
brasileiras”, afirma. R.O.



Sexta-feira, 25 de março, 2011 Brasil Econômico 7

Eleita a melhor empresa aérea do mundo pela Air Transport World em 2011. 
Voos partindo de São Paulo diariamente. 

Para mais informações, consulte o seu agente de viagens ou ligue para a Emirates: (11) 5503-5000.
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ESTADOS UNIDOS
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UNIÃO EUROPEIA
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para ser aceita no bloco

Lugo, segundo ele, a favor de um
novo membro. “A demora na
aprovação se deve mais à politica
interna do Paraguai. É uma forma
de a oposição pressionar Lugo”.
Não há, no momento, previsão
para uma votação pelo Senado
paraguaio sobre a questão.
Vigevani, no entanto, aponta que
aspectos econômicos e políticos
sobre o governo Chávez não

podem ser separados durante
sua avaliação. “Em negociação
sobre o ingresso da Venezuela,
os países membros detalharam
a necessidade da incorporação
de todas as regras do Mercosul,
e este processo ainda não
terminou”, diz o professor,
citando a importância de
cláusulas democráticas exigidas
pelo bloco. Rafael Abrantes

Relação Brasil e Argentina
é marcada por entraves
País vizinho adota medidas
de restrição às importações;
agora é na área alimentícia

Simone Cavalcanti, de Brasília
scavalcanti@brasileconomico.com.br

Se por um lado o Mercosul avan-
ça em algumas poucas questões
como as harmonizações de indi-
cadores macroeconômicos, na
relação bilateral entre seus maio-
res parceiros comerciais, Brasil e
Argentina, parece haver entraves
intermináveis. De restrições ex-
plícitas à entrada de produtos da
linha branca, de eletroeletrônicos
há dois anos à adoção das licen-
ças não-automáticas são cons-
tantes as reclamações do empre-
sariado nacional sobre as dificul-
dades da entrada de produtos
verde-amarelos naquele país e da
perda de espaço para os chineses.

Para o secretário-adjunto da
Área Internacional do Ministério
da Fazenda, Marden Barboza, se a
Argentina quer aplicar suas es-
tratégias internas, o Brasil não
pode julgar o mérito, apenas pe-
dir que fique dentro do prazo e
princípios da normativa interna-

cional. “Mas não podemos acei-
tar tratamento discriminatório
dos nossos produtos”, disse,
lembrando que a questão dos
produtos chineses é uma preocu-
pação constante e está sempre
em pauta nas reuniões. “É preci-
so relativizar, principalmente em
relação à competitividade. Afi-
nal, os bens brasileiros entram no
mercado argentino sem tarifas, o
que não é o caso dos chineses”.

A Organização Mundial do
Comércio (OMC) estabelece no
máximo 60 dias para que merca-
dorias importadas sejam libera-
das. Porém, alguns produtos bra-

sileiros têm ficado mais do que
isso sem ingressar naquele país. A
despeito disso, por ora, a posição
do governo brasileiro é a de ob-
servador. Ele discute a questão na
comissão de monitoramento do
comércio bilateral e, a posição do
Ministério de Relações Exteriores
do Brasil, é de que não há prejuízo
para as vendas do país a ponto de
adotar medidas de retaliação.

De acordo com a Federação
das Indústrias do Estado de São
Paulo, em fevereiro deste ano, o
governo argentino elevou de 406
para 577 o número de produtos
com licenças não-automáticas,
afetando 20,8% das exportações
para o vizinho. Foi possível iden-
tificar problemas nas vendas bra-
sileiras em setores, como têxteis,
ônibus, equipamentos ferroviá-
rios, ferramentas, móveis, pneus.

A partir deste mês, a Argenti-
na passou a restringir as impor-
tações de alimentos, por meio de
atrasos na emissão de certifica-
dos sanitários, um documento de
livre circulação emitido pelo Ins-
tituto Nacional de Alimentos, ór-
gão vinculado ao Ministério de
Saúde do país. ■

Segundo Barboza,
não é possível julgar
o mérito das decisões
do outro país, mas o
Brasil não pode aceitar
que haja tratamento
discriminatório
de seus produtos

Norberto Duarte/AFP

Text Box
Matéria

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo,  25, 26 e 27 mar. 2011, Primeiro Caderno, p. 6-7.
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