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Andrés Pedotti (Paraguai), Carlos Menem (Argentina), Fernando Collor (Brasil) e Luis Alberto 
Lacalle (Uruguai), na primeira reunião do conselho do Mercosul, em 1991 
 
A assinatura do Tratado de Assunção, documento que marca a entrada em vigência do 
Mercosul, completa 20 anos neste sábado, sem muitas celebrações. De US$ 2,3 bilhões em 
1991, as exportações brasileiras para Argentina, Uruguai e Paraguai ultrapassam hoje US$ 23 
bilhões por ano, mas representam uma proporção cada vez menor do comércio exterior do 
Brasil. No fim dos anos 90, o bloco chegou a absorver 14% das vendas brasileiras, mas agora 
representa 11%.  
 
O número de empresas brasileiras instaladas na Argentina sextuplicou e os países do Mercosul 
só negociam acordos comerciais em conjunto. O protecionismo argentino, no entanto, continua 
barrando produtos brasileiros na fronteira e questões cotidianas, como o reconhecimento de 
diplomas universitários ou a tramitação de documentos, ainda dificultam a vida dos cidadãos 
do bloco. 
 
O Valor ouviu, nos últimos dias, três personagens emblemáticos na história do Mercosul. Luis 
Alberto Lacalle, ex-presidente do Uruguai e hoje um dos líderes da oposição no Senado, diz 
que "não reconhece o filho" e pede "teste de DNA para assumir sua paternidade". Domingo 
Cavallo, o ex-ministro da Economia que implementou o Plano de Convertibilidade na 
Argentina, adotou em 2001 uma série de exceções à tarifa comum de importação que 
prejudicam a competitividade de bens de capital brasileiros no país vizinho e valem até hoje. 
José Botafogo Gonçalves, ex-embaixador do Brasil em Buenos Aires, cita a explosão do 
comércio dentro do Mercosul para argumentar que o Brasil foi o principal beneficiário entre os 
quatro sócios do bloco. 
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O ex-presidente uruguaio Luis Alberto Lacalle enxergava no Mercosul a busca por "mais 
comércio, mais investimentos, mais trabalho, mais prosperidade" 
 
Luis Alberto Lacalle Herrera, senador e ex-presidente do Uruguai, entrou para a história do 
Mercosul como um dos quatro chefes de Estado que firmaram o Tratado de Assunção. Os 
outros foram Fernando Collor (Brasil), Carlos Menem (Argentina) e Andrés Rodríguez 
(Paraguai).  
 
Em 1990, primeiro ano de seu governo, a tímida indústria uruguaia e as lideranças políticas do 
país deixaram a desconfiança de lado e resolveram acoplar-se ao projeto liderado pelos dois 
vizinhos maiores, dando o impulso necessário à decisão de Lacalle. 
 
Hoje, o senador do Partido Nacional (centro-direita) é um dos principais críticos do atual 
formato do Mercosul. Na campanha eleitoral de 2009, quando perdeu o segundo turno para o 
presidente José Mujica, a revisão da participação uruguaia no bloco foi uma de suas propostas 
na área de política externa. Mas até colaboradores estreitos de Mujica, como o vice-presidente 
Danilo Astori, defendem uma flexibilização das regras do Mercosul. Entre outras coisas, para 
permitir ao Uruguai negociações bilaterais de livre comércio com terceiros países, embora 
Brasil e Argentina sejam, de longe, os dois maiores mercados para as suas exportações. 
 
Valor: Depois de 20 anos, o Mercosul funciona hoje como o senhor imaginava quando 
firmou o Tratado de Assunção? 
 
Luis Alberto Lacalle: Os presidentes que assinamos o Tratado de Assunção queríamos mais 
comércio, mais investimentos, mais trabalho, mais prosperidade. Isso se cumpriu apenas 
parcialmente. Ninguém falava, à época, em um Mercosul político. Esse não era o foco. Na 
verdade, não reconhecemos o filho que engendramos 20 anos atrás, justamente pelos desvios 
em relação aos objetivos iniciais do bloco. Hoje, para assumir sua paternidade, teríamos de 
pedir um teste de DNA. 
 
Valor: No momento em que Brasil e Argentina fincaram as bases do Mercosul, havia 
outra alternativa para o Uruguai, além de entrar no bloco? 



Lacalle: Não, era muito difícil tentar outros caminhos. Tomamos uma decisão conscientes de 
que não tínhamos muitas opções, mas sempre ressaltando que queríamos uma associação 
econômica e comercial, nunca política com o Brasil, com a Argentina ou com o Paraguai. 
 
Valor: Qual é a principal frustração do Uruguai com o Mercosul? 
 
Lacalle: Precisamos fazer uma distinção. Nos aspectos comerciais, algumas coisas 
funcionaram, outras não. E o problema maior é que, quando não funcionam e você recorre aos 
órgãos de solução de controvérsias, os laudos também não são cumpridos. Ao que nos opomos 
realmente é o aspecto político do bloco, que não estava incluído em sua criação, como a 
criação do Parlamento do Mercosul ou a entrada de Estados associados, como a Venezuela. Um 
grande erro, sobretudo dos governos de esquerda do Uruguai, tem sido enfocar-se na 
identidade ideológica com os demais governos do Mercosul, quando não nos interessa a 
ideologia do Brasil ou da Argentina, mas o bom comércio com o Brasil e com a Argentina. 
 
Valor: O senhor sugere alguma mudança para o Mercosul? 
 
Lacalle: Sim. Nesta semana, pedi à Comissão de Relações Exteriores do Senado, presidida 
pelo Partido Nacional, que faça estudos para verificar quais as regras que realmente podemos 
cumprir. E, em segundo lugar, ver que alternativas temos de adequar nossa associação ao 
Mercosul, mudando não a essência, mas sim a forma. 
 
Valor: Isso inclui, na sua visão, a negociação direta de acordos de livre comércio com 
terceiros países e o fim da Tarifa Externa Comum? 
 
Lacalle: Veja, temos que ser conscientes de que isso se faz entre todos, não podemos fazer 
nada sozinhos. O Brasil é o sócio mais importante do Mercosul, e é sério em sua política 
externa. Precisamos que o Brasil compreenda que essa associação, tal como está hoje, 
simplesmente não lhe convém. Temos de buscar uma fórmula mais pragmática para nos 
tornar mais prósperos e dar mais trabalho aos nossos cidadãos. Para ficar fazendo política, 
cada paíz a sua. 

 
 
“Não somos mais nem área de livre comércio" 
por Daniel Rittner  
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Para o ex-ministro da economia argentino Domingo Cavallo, "o Brasil já se deu conta de que o 
Mercosul ficou pequeno para desempenhar o seu papel na política externa" 
 



Domingo Cavallo, ex-ministro da Economia e pai do regime de convertibilidade que 
estabelecia paridade cambial de um por um entre peso e dólar, sempre foi temido no Brasil 
pelas medidas de exceção à Tarifa Externa Comum - pilar da união aduaneira do Mercosul - 
que defendia.  
 
Hoje, o ex-ministro argentino diz que até o presidente do Brasil à época, Fernando Henrique 
Cardoso, era contra a adoção da TEC. Mas teria sido convencido, principalmente, pelo 
Itamaraty. 
 
Valor: Olhando 20 anos depois, o Mercosul hoje representa o que o senhor 
visualizava na época? 
 
Domingo Cavallo: Não é exatamente o que pensávamos. Na época, já havíamos decidido 
lançar o Plano de Convertibilidade, para atacar a nossa inflação, e achávamos que o Brasil 
também ia pelo mesmo caminho. Víamos um Mercosul completo, que fosse primeiro uma área 
de livre comércio e depois uma união aduaneira, mas principalmente com coordenação de 
política macroeconômica, talvez chegando a um regime monetário comum, inspirado pelo 
euro, que havia sido lançado pouco antes. Na primeira etapa do Mercosul, de 1991 até o 
Protocolo de Ouro Preto (1994), avançamos com sucesso. O Itamaraty insistia muito para que 
implementássemos a Tarifa Externa Comum. 
 
Valor: E o senhor foi contra? 
 
Cavallo: O presidente eleito Fernando Henrique Cardoso concordava comigo que era melhor 
ficar só numa área de livre comércio e não implantar uma TEC cheia de perfurações. Mas a 
equipe econômica brasileira, que ia continuar, alegou que isso poderia nos facilitar a 
coordenação de política macroeconômica, com o lançamento do Plano Real. Por isso decidimos 
aderir à TEC. Esse foi o período de ouro do Mercosul, do início de 1994 até o fim de 1998. O 
bloco ganhou prestígio, aumentou o comércio bilateral e falávamos de um acordo 4+1 com os 
Estados Unidos, para não negociarmos individualmente o nosso acesso à Alca, que havia 
acabado de ser lançada como proposta. 
 
Valor: O senhor chama esse período de fase de ouro. Quando chega a etapa ruim? 
 
Cavallo: De fevereiro de 1999 em diante, com a desvalorização do real, o Mercosul é um bloco 
que vive uma crise da qual ainda não se recompôs. Depois veio a desvalorização do peso e, a 
partir de 2003, uma indigência de política macroeconômica na Argentina que leva a uma 
inflação de 25% ao ano. O pior é que, mesmo com um real sobrevalorizado, a Argentina impõe 
uma barreira após a outra. Ou seja, se isso acontece, já não somos nem mesmo uma área de 
livre comércio. 
 
Valor: O senhor considera que o Mercosul ainda é importante na política externa do 
Brasil e da Argentina? 
 
Cavallo: O Brasil já se deu conta de que o Mercosul ficou pequeno para desempenhar o seu 
papel na política externa. O Brasil tem uma importância cada vez maior no mundo, enquanto a 
Argentina está se isolando. Na década de 90, convinha ao Brasil somar-se à Argentina, que 
havia conseguido estabilizar sua economia quatro anos antes, tinha um crescimento econômico 
maior e era respeitada no mundo. Mas a ciclotimia argentina atentou contra o sucesso do 
bloco. Desde 2002, me parece que ao Brasil é muito mais cômodo apresentar-se como líder da 
América do Sul. O Mercosul virou um slogan que vai seguir sendo repetido, mas que serve 
para muito pouca coisa na prática. 
 
Valor: O que faltou, então, ao Mercosul, em sua opinião? Reforçar suas instituições, 
por exemplo? 
 
Cavallo: Não, o que faltou foram mecanismos para coordenar políticas macroeconômicas. Se 
tivéssemos implementado algum arcabouço para prevenir fortes desvalorizações ou um 
sistema de salvaguarda, para o caso de desvalorização em um dos dois países, talvez 



tivéssemos funcionado melhor. Deveríamos ter investido em estender e aperfeiçoar o livre 
comércio aos demais países da América do Sul, integrando nossa infraestrutura de energia, 
transporte e telecomunicações.  
 

 
 
 
 
"O Mercosul ainda vale a pena" 
José Botafogo Gonçalves 
por Daniel Rittner  
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O embaixador José Botafogo Gonçalves foi representante especial para assuntos do Mercosul 
no governo Lula e ministro da Indústria, Comércio e Turismo na era FHC 
 
Poucos funcionários públicos acompanharam tanto a infância e a adolescência do Mercosul 
quanto o embaixador José Botafogo Gonçalves. Aos 76 anos, ele agora preside o conselho 
curador do Centro Brasileiro de Relações Internacionais (Cebri).  
 
Botafogo ajudou, nos governos Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva, a 
construir o Mercosul. No primeiro, foi ministro da Indústria, Comércio e Turismo. Depois, 
representante especial para assuntos do bloco. Entre 2002 e 2004, nomeado por FHC e 
mantido por Lula, foi embaixador do Brasil em Buenos Aires. Esteve nas duras negociações 
comerciais entre os dois sócios, nos anos 90, e viu de perto a crise econômico que assolou a 
Argentina. 
 
Valor: Quais foram as principais diferenças no modo de tratar o Mercosul entre os 
governos de FHC e de Lula? 
 
Botafogo: O presidente Lula teve um discurso mais integracionista do que o governo anterior, 
no qual o presidente Fernando Henrique era um entusiasta da integração, mas não os 
ministros da área econômica. A prática do governo Lula, no entanto, funcionou no sentido 
diametralmente oposto. Foram estabelecidas boas relações bilaterais, mas não fortalecendo o 
Mercosul. Dou um exemplo: quando surgiu a disputa envolvendo as "papeleras" uruguaias, o 



Uruguai pediu que o assunto fosse considerado no âmbito do Mercosul, e tinha toda a razão. 
Para isso temos um mecanismo de solução de controvérsias. Só que, para não contrariar a 
Argentina, o governo brasileiro não aceitou e tirou o corpo fora. Isso enfraqueceu 
irremediavelmente o Mercosul, que ficou parado em termos de instituições. 
 
Valor: Mas o governo Lula não conseguiu, de certa forma, amainar as críticas dos 
países vizinhos, como o Paraguai? 
 
Botafogo: O presidente Lula procurou ter boas relações com os vizinhos, mas nenhuma delas 
em um contexto de reforço institucional do Mercosul. Temos uma situação paradoxal: ele 
falava muito em generosidade com os vizinhos, mas o Mercosul saiu fragilizado, na prática. A 
visão de Fernando Henrique era mais pragmática, pegou um contexto macroeconômico 
conturbado, mas avançou na institucionalidade do Mercosul. 
 
Valor: O Mercosul hoje ficou irrelevante para as ambições do Brasil? 
 
Botafogo: Continua tão válida quanto no passado a ideia de que os quatro países juntos 
valem mais, nas negociações internacionais, do que cada um separadamente. E isso não é 
incompatível com o ganho de importância do Brasil em relação aos seus vizinhos. Mesmo a 
Alemanha, sendo incomparavelmente maior do que Luxemburgo ou Portugal, sabe que suas 
posições valem mais quando são transmitidas com o selo da União Europeia. A diferença entre 
nós, no Mercosul, aumentou muito. O Brasil continuou progredindo, enquanto a Argentina está 
em um processo de autoencolhimento. Mas isso não é culpa do Mercosul. Temos 
frequentemente uma atitude equivocada e preconceituosa, com inspirações coloniais, de que 
só importa vender para países distantes. 
 
Valor: Fora os constantes problemas comerciais com a Argentina, o Mercosul vale a 
pena? 
 
Botafogo: Não tenho a menor dúvida de que sim. Nos anos 90, havia pedidos insistentes, no 
Brasil, de abandonar o livre comércio e impor restrições à Argentina, porque tínhamos um 
forte déficit, devido principalmente às importações de trigo e de petróleo. O erro que nós 
quase cometemos, agora é a Argentina quem comete. Esse problema não está solucionado 
porque a indústria argentina está muito fragilizada, por causa de políticas macroeconômicas 
equivocadas. A princípio, o Brasil não fez mal em tolerar essas restrições. Mesmo nos setores 
em que há barreiras protecionistas, estamos vendendo muito mais do que no passado. A 
Argentina comete um erro em proteger dessa maneira a sua indústria porque, assim, contribui 
para enfraquecê-la em vez de aumentar a competitividade. Aos poucos, ela acabará tendo que 
se conformar em atender somente o próprio mercado argentino, abrindo mão de ter um papel 
de exportadora mundial. O país está se encolhendo no campo do comércio exterior. É um tiro 
que sai pela culatra. 
 
Fonte: Eu & fim de semana, São Paulo, ano 11, n. 543, p. 10-13, 25 mar. 2011. 
 
 


