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DESTAQUE INTEGRAÇÃO ECONÔMICA
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Amanhã, o Mercosul completa 20
anos. A data, mais do que um
marco histórico, abre espaço para
reflexão sobre tudo o que mudou
no cenário regional desde a assi-
natura do Tratado de Assunção,
que oficializou a criação do bloco
em 26 de março de 1991. Nesse pe-
ríodo, a economia brasileira quin-
tuplicou de tamanho — o Produto
Interno Bruto (PIB) saltou de
US$ 386,2 bilhões em 1991, para
US$ 2,07 trilhões no passado. A in-
flação, que chegou a bater 1.476%
no final de 1990, hoje está na casa
dos 6%. O comércio exterior deu
um salto: as exportação cresceram
542,7%, saindo de US$ 31,6 bi-
lhões em 1991 para US$ 201 bi-
lhões em 2010 — com alta de 88%
no superávit comercial.

E é justamente nesse gigantis-
mo dos números brasileiros que
residem alguns dos principais
entraves para o sucesso do Mer-
cosul. “A disparidade de tama-
nho dos países, com o Brasil mui-
to maior que todos os outros, é o
grande gargalo do bloco”, afirma
José Augusto de Castro, vice-
presidente da Associação de Co-
mércio Exterior do Brasil (AEB).
De fato. Quando se faz a mesma
análise com os números dos par-
ceiros do Mercosul — Argentina,
Uruguai e Paraguai — o ritmo de
expansão fica bem mais modesto.
O PIB da Argentina, que é a se-
gunda maior economia do bloco,
por exemplo, cresceu 52% desde
1991. Já Paraguai e Uruguai tive-
ram, respectivamente, expansão
de 26% e 20%. Somados, os PIBs
dos três representam apenas 17%
do brasileiro.

Histórico complicado
“No início, o Mercosul fez gran-
des avanços”, diz o ex-embaixa-
dor brasileiro Rubens Barbosa. Os
problemas, diz, começaram com
a criação da Tarifa Externa Co-
mum (TEC), em 1994. Ela coinci-
diu com a criação do Plano Real,
que atrelou a moeda brasileira ao
dólar — copiando modelo que
havia sido implementado pela
Argentina em 1991, quando o
chamado Plano Cavallo tornou o

peso conversível com o dólar.
Depois vieram as crises interna-
cionais — a mexicana entre 1994
e 1995, a asiática em 1997 e a rus-
sa, em 1998 — e as regionais. A
maxidesvalorização do real, em
janeiro de 1999, caiu como uma
bomba nos parceiros, especial-
mente na Argentina que passou a
acusar o Brasil de deslealdade
cambial. Mas, em 2001, depois de
uma forte turbulência econômica
e política que levou à renúncia o
então presidente Fernando de la
Rúa, o país acabou com o seu pla-
no de conversibilidade.

Disputas comerciais
Barbosa resume assim: “até o final
dos anos 1990, o Mercosul conse-
guiu avançar, mas a partir dos
anos 2000, começou a fracassar”.
Um dos motivos está na estrutu-
ração jurídica do bloco, que insti-
tui um sistema de união aduaneira
em vez de uma área de livre co-

mércio — como o Nafta, por
exemplo. Isso impede que o Brasil
negocie acordos comerciais dire-
tamente com outros países. Tudo
tem de ser em bloco. “Por causa
da Argentina, acordos com par-
ceiros importantes como União
Europeia, não saem do papel”, diz
Castro, lembrando que os tratados
com África do Sul e Israel, fecha-
dos recentemente, são quase que
insignificantes para o Brasil.

Do lado de lá, a Argentina se
defende. “Trabalhamos para evi-
tar controvérsias e quando elas
existem, dever ser negociadas”,
afirma o embaixador da Argentina
no Brasil, Juan Pablo Lohlé. Na
prática, não é bem assim (leia mais
na página 7). “A Argentina é o país
que perfura o Mercosul. Ela des-
truiu sua indústria e agora quer
reconstruí-la. Está no seu direito,
mas isso não pode prejudicar os
interesses comerciais brasileiros”,
afirma Barbosa. ■

Discrepância no
tamanho dos
países e disputas
comerciais com
Argentina impedem
avanços maiores,
especialmente
na área econômica
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Mesmo com dificuldade,
Mercosul caminha para maior
integração institucional
e social, dizem especialistas

Regiane de Oliveira
roliveira@brasileconomico.com.br

Ninguém discute que eram au-
daciosas as metas do Tratado
de Assunção, assinado em
março de 1991, e que deu ori-
gem ao Mercosul: criar, em
apenas quatro anos, um “mer-
cado comum, caracterizado
pela livre circulação de bens,
serviços e fatores produtivos”,
com uma tarifa externa co-
mum, coordenação de políti-
cas macroeconômicas e até
mesmo legislações harmoni-

“O Mercosul não vai acabar,
mas do ponto de vista
comercial terá pouca
relevância. O comércio entre
os países vai crescer apesar
do bloco. E as empresas é que
assumirão esse papel”

Rubens Barbosa
Ex-embaixador
brasileiro

Murillo Constantino

Momento histórico: os presidentes
Luis Alberto Lacalle (Uruguai), Carlos
Menem (Argentina), Andres Rodriguez
(Paraguai) e Fernando Collor de
Mello (Brasil) assinam o Tratado
de Assunção, em 26 de março de
1991, que deu origem ao Mercosul

Bloco vai

Depois de 20 anos, Mercosul
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zadas. Hoje, sabe-se que nem
tudo foi feito no prazo deter-
minado. “O Mercosul queria
fazer em quatro anos o que a
União Europeia demorou 50
anos”, afirma José Augusto
Guilhon Albuquerque, profes-
sor titular aposentado da Fa-
culdade de Economia e Admi-
nistração da Universidade de
São Paulo (USP). “A Europa
chegou a um mercado comum
em 1992, em um processo len-
to, gradual e seguro”, explica.
O que não aconteceu nos es-
forços de integração do merca-
do do Cone Sul. “Demos mui-
tos passos à frente, mas 20
anos depois não conseguimos
avançar nem na área de livre
comércio. Estamos fechados

dentro do bloco e nas negocia-
ções fora”, afirma.

É fato que fatores externos
prejudicaram o avanço da inte-
gração, mas alguns processos
tem de ser acompanhados e até
revistos, segundo Albuquerque:
“Estamos nos juntando à Vene-
zuela sem que ela tenha aderido
à área de livre comércio.”

Lista de afazeres
A falta de integração institucio-
nal é ainda uma das principais
barreiras para o desenvolvi-
mento do bloco. “Precisamos
de políticas comuns, e não só na
área comercial, onde já temos.
Falta política industrial, bancá-
ria. Temos de ter uma lista de
itens para montar de fato um

mercado comum, como fez a
União Europeia”, afirma Evaldo
Alves, professor de economia
internacional da Escola de Ad-
ministração de Empresas da
Fundação Getulio Vargas. Alves
afirma que muitas medidas
ainda não saíram do papel por-
que falta o desejo e o compro-
misso dos participantes.

Para a professora de relações
internacionais da Universidade
Federal da Integração Latino-
Americana, Gisele Ricobom, o
que falta é maturidade. “O Mer-
cosul é um bloco intergoverna-
mental. Ele não tem caracterís-
tica jurídica como a União Eu-
ropeia, que é supranacional. Por
isso, temos ciclos de avanços e
retrocessos”, avalia.

Mas, no balanço geral, ela
garante que o resultado é posi-
tivo. “A constituição da União
Europeia começou na década
de 40 e após a crise financeira
de 2008, ainda é muito comum
ouvir que o bloco era um erro”,
afirma.

Gisele diz que o bloco cami-
nha para um novo processo, o
de maior participação popular,
por conta das eleições do Parla-
mento do Mercosul (Parlasul),
que devem acontecer no ano
que vem (leia mais no quadro
acima). “O parlamento vai am-
pliar a participação popular e
mostrar que a integração não é
só um processo político, como
ocorre hoje, é também, e prin-
cipalmente social.” ■

Duas décadas depois,
padronização de dados

macroeconômicos fica pronta,
e Grupo de Monitoramento
do bloco começa a revisar
metas para países membros.

Barreiras argentinas a
produtos nacionais dificultam

avanço do Mercosul. Diferentemente
dos empresários, Ministério de
Relações Exteriores não vê
prejuízos que demandem retaliação.

Principal parceira comercial,
a Argentina terá eleição

presidencial este ano, o que pode
mudar o futuro do bloco. Cristina
Kirchner deve enfrentar oposição
dentro do próprio partido.
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População, em milhões 
de habitantes

PIB, em US$ bilhões

Inflação, no ano

O TAMANHO DO MERCOSUL

Gigantismo do Brasil destoa na comparação 
com demais países
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OCEANO ATLÂNTICO

Foi quanto cresceu
a corrente de comércio 

brasileira desde 1991
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Brasil passa a ter
maioria no Parlasul

O Brasil passará a ter maior
representatividade no Parlamento
do Mercosul (Parlasul) a partir
do ano que vem. Dos atuais 18
membros — nove deputados e
nove senadores —, os brasileiros
deverão passar a ter uma
bancada de 37 parlamentares:
27 deputados e dez senadores.
O projeto de resolução nesse
sentido foi aprovado pela mesa
diretora do Senado. Para ser
ratificada, ela vai agora à
apreciação, em sessão do
Congresso Nacional, informou
a senadora Marisa Serrano
(PSDB-MS). Ela acrescentou que
o próximo passo será a escolha,
pelos eleitores brasileiros,
dos representantes do país no
Parlasul, o que já ocorreria
em 2012. “Teríamos então
uma eleição para o Mercosul,
e a proposta é que seja uma
experiência nova para o brasileiro”.
A senadora ressaltou que essa
eleição deverá ser feita por lista
fechada, ou seja, os partidos com
representação no Congresso
submeterão ao eleitor os nomes
indicados para a composição da
bancada brasileira no Parlamento
do Mercosul. Agência Brasil

AFP

“A constituição da
União Europeia
começou na década
de 40 e, após a crise
financeira de 2008,
ainda é muito
comum ouvir que o
bloco era um erro

Gisele Ricobom,
professora de relações

internacionais da
Universidade Federal da

Integração Latino-Americana

precisar de mais tempo para amadurecer

Infografia: Monica Sobral

ainda não corrigiu assimetrias

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo,  25, 26 e 27 mar. 2011, Primeiro Caderno, p. 4-5.
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