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canismo de coordenação de políticas
públicas, especialmente do Brasil e
da Argentina, e de sua extensão para
os membros menos influentes do
bloco, o Uruguai e o Paraguai.
Na prática, talvez seja até menos
do que isso. Embora formalmente tenha alcançado a condição de união
aduaneira, uma etapa superior da integração econômica e comercial que
permite a livre circulação de mercadorias e serviços entre os países que
a compõem, o Mercosul é apenas um
arremedo do que poderia ser. A condição de união aduaneira é negada
na prática pelas muitas exceções à regra da Tarifa Externa Comum que a
caracteriza.
Não é compreensível, além disso,
que, numa união aduaneira, um dos
membros imponha restrições à entrada em seu mercado de produtos originários de outro, como com frequência tem feito a Argentina, com a
tolerância do governo brasileiro.
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conseguiu eliminar.
“As assimetrias se aprofundaram,
em vez de desaparecer, suscitando
uma certa frustração do Paraguai e
do Uruguai”, afirmou Dabène. Recorde-se que, em alguns momentos, as
diferenças quase provocaram o rompimento do Mercosul. O governo do
Uruguai, por exemplo, chegou a
anunciar que, em defesa dos interesses de seu país e contra as regras do
bloco econômico, buscaria acordos
comerciais isolados.
Dabène apontou também a ausência de instituições capazes de tomar
decisões baseadas nos interesses gerais do bloco e aplicáveis aos quatro
países-membros que o formam. O
Parlasul, que teria esse papel, é apenas um local onde pessoas indicadas
pelos respectivos parlamentos nacionais se reúnem para conversar, mas
sem poder para decidir.
Por isso, na avaliação de Dabène, o
Mercosul não é mais do que um me-
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início de um processo de integração
comercial e econômica que aceleraria o desenvolvimento dos quatro
países e lhes daria melhores condições para negociar com seus parceiros comerciais. Desde então, porém, o que de mais grandioso o Mercosul conseguiu exibir foram os discursos de alguns governantes, especialmente do Brasil e da Argentina,
enaltecendo as vantagens da integração. Na prática, muito pouco se
avançou. E, como resumiu Dabène,
quando a integração conseguiu avançar, na sequência houve recuos ou
paralisações.
Entre os fatores apontados pelo
cientista político francês como responsáveis pelas decepções do Mercosul estão as diferenças entre os
países que o compõem ou, como
ele diz, “a assimetria entre os Estados-membros”. De fato, entre eles
há notáveis diferenças de nível de
desenvolvimento que o bloco não
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Em poucas palavras, o cientista político francês Olivier Dabène resumiu os decepcionantes 20 anos do
Mercosul. A história do bloco “é pontuada por fases de progresso interrompidas por mudanças políticas ou
crises econômicas, seguidas de retomadas que suscitam novas expectativas, rapidamente desfeitas”, disse
Dabène – presidente do Observatório Político da América Latina e do
Caribe (Opalc) do Instituto de Estudos Políticos de Paris, conhecido internacionalmente como Sciences Po
–, durante a apresentação do relatório anual da Opalc sobre a região, em
Paris.
Quando, em março de 1991, Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai assinaram o tratado que criou o Mercosul, a iniciativa foi saudada como o
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A decepção com o Mercosul

Sem entendimento a respeito de
vários aspectos do comércio bilateral, que deveria ser livre de qualquer
restrição, esses dois países, os principais do Mercosul e por isso determinantes no rumo que o bloco acabou
seguindo, não conseguiram se acertar também com relação a acordos
com outros países e blocos. Num
dos raros casos em que tiveram posição comum, o resultado foi danoso.
Foi na rejeição à constituição da
Área de Livre Comércio das Américas (Alca), que asseguraria melhor
acesso do bloco ao imenso mercado
norte-americano. Nos demais casos,
as negociações se arrastam, como as
que estão sendo feitas há vários anos
com a União Europeia.
Sem acelerar a integração e sem
fortalecer o crescimento das economias de seus membros, o Mercosul
tornou-se um obstáculo para o Brasil
alcançar melhores condições de acesso a grandes mercados mundiais.

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 2 jan. 2012, Primeiro Caderno, p. A3.

Nova fase para o etanol
ão se pode dizer
que o etanol produzido a partir
de cana-de-açúcar esteja perto
de se tornar uma
commodity, mas um grande
obstáculo para alcançar esse
objetivo foi removido com o
fim do imposto de importação
de US$ 0,54 por galão a partir
de 31 de dezembro de 2011 decidido pelo Congresso americano, que também deixou de
prorrogar o subsídio de US$
0,45 por galão para o etanol de
milho. Foi realmente uma vitória para os produtores brasileiros de álcool que há anos vinham tentando obter dos legisladores americanos o fim da tarifa sobre o etanol importado.
Em dezembro, chegou a ser
apresentado um projeto para
prorrogar o subsídio até 2014,
mas prevaleceu o entendimento da maioria do Congresso
dos EUA de não incluir esse
subsídio, que acarretava despesas anuais de R$ 6 bilhões, na
lista de setores que receberão
benefícios fiscais. Isso se deveu
principalmente às pressões internas sobre a Casa Branca para reduzir os gastos do governo, em face do elevado déficit
orçamentário dos EUA.
Ironicamente, o Brasil passa a desfrutar de melhores
condições para exportar etanol de cana num momento
em que a produção nacional
está em baixa, por problemas
climáticos e por causa da redução de investimentos. A quebra da safra de cana-de-açúcar
este ano é estimada em 10%,
só se prevendo uma recuperação plena a partir de 2014.
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Coisa de louco...

... a transposição do São Francisco. A água correrá a céu aberto
por vários quilômetros. Não se
veem estudos sobre a evaporação
e a infiltração. Será que chega
água após o quinto bombeamento? A imprensa só veicula as cifras
gastas no empreendimento (vários bilhões de reais).
RUBENS Q. M. COSTA
rubensquintao@hotmail.com
Santos

Efeitos colaterais

Mais um custo de R$ 1,2 bilhão
não é de admirar. É uma obra do
PT! Aliás, o PT é useiro e vezeiro
em construir a casa começando
pelo telhado. Qual é o objetivo
dessa faraônica obra? Levar água
às regiões castigadas pela seca no
Nordeste. Então, o elemento fundamental é a água do Rio São

É preciso considerar também que os produtores americanos já não temem a concorrência do etanol procedente
do Brasil ou reprocessado no
Caribe, um recurso que produtores nacionais utilizavam para penetrar no mercado americano sem pagamento de tarifa. O Brasil importou etanol
em 2011 e os produtores americanos estão cientes do impulso que a Lei de Energia dos
EUA dá ao consumo de biocombustíveis. Já em 2012, 50
bilhões de litros de etanol serão misturados à gasolina naquele país, prevendo-se que este volume alcance 57 bilhões

O Brasil ganhou mais
condições para exportar
etanol e para formar
estoques reguladores
de litros em 2014, incluído aí o
etanol importado.
Não há dúvida, como observam os produtores, de que a
nova posição americana é um
poderoso incentivo para o aumento da produção brasileira
de etanol. O presidente da
União da Indústria de Cana-deAçúcar, Marcos Jank, estima
que serão necessários investimentos da ordem de US$ 156 bilhões até 2020, com a construção de 120 destilarias, para possibilitar a exportação de 13,5 bilhões de litros de etanol para o
mercado americano, o que é
uma meta ambiciosa, mas que
não parece inviável.
Se bem que os grupos nacionais do setor devam aproveitar
a oportunidade, prevê-se que
um volume ainda maior de re-

Francisco. Foi feito algum estudo
ou projeto para a regularização
da bacia do rio, para que esse projeto seja viável sem consequências colaterais? O rio terá condições para isso, além de suas
atuais funções – irrigação da região ribeirinha e acionamento
das usinas hidrelétricas já instaladas durante o período das secas?
Atualmente essas condições são
sofrivelmente viáveis. Essa obra
não é invenção do Lula. Existem
estudos a respeito, feitos por gente que não é do PT. E só será viável para que funcione nos períodos de seca com a regularização
da Bacia do São Francisco e reforço adicional do Rio Grande através de um canal no município de
Piumhi (MG) e de um canal ligando o Rio Araguaia ao Velho Chico. Esses estudos foram feitos
por gente que entende e não tem
espírito demagógico algum.
RONALD MARTINS DA CUNHA
ronald.cunha@netsite.com.br
Monte Santo de Minas (MG)

O risco dos bancos europeus
cursos venha de empresas estrangeiras, que já são responsáveis por 40% dos investimentos
no setor e que poderiam elevar
a sua participação a 60%.
As oportunidades estão abertas a todos. Há um mercado internoaser reconquistado,aquele que se perdeu por causa da
baixa competitividade do etanol e da menor oferta do produto. Embora continue elevada a
proporção de veículos novos
flex nas vendas para o mercado
interno, estima-se que, nos últimos dois anos, o volume de carros abastecidos com etanol diminuiu de 60% para 35% da frota. E há, agora, o imenso mercado americano que se abre para
os produtores de outros países,
acomeçar peloBrasil. Sãopossibilidades que investidores nacionaiseestrangeiroscertamente considerarão em seus planos
para os próximos anos.
Praticamente coincidindo
com a queda das barreiras americanas, o governo baixou uma
medida provisória prevendo financiamento federal para estocagem de etanol, a fim de evitar
asflutuaçõesdaofertadoproduto, como tem ocorrido nos últimosanos,principalmentenaentressafra. Com a alta porcentagem de carros flex na frota nacionaldeveículos,há ummercado cativo para o etanol no Brasil, desde que os preços praticados na entressafra sejam razoáveis. A medida provisória certamente não produzirá efeitos no
curto prazo, mas o conjunto das
medidas anunciadas nos últimos dias no Brasil e no exterior
possibilita aos produtores adotar um planejamento adequado
na nova etapa que se inicia.

“Mais um bilhãozinho
e a obra fica pronta?
Tá bom, ministro,
a gente acredita...”
RICARDO MARIN / OSASCO,
SOBRE A TRANSPOSIÇÃO
DO RIO SÃO FRANCISCO
s1estudio@ig.com.br

“Até o santo acha que
a única transposição
é a do dinheiro público
para bolsos privados”
A. FERNANDES / SÃO PAULO, IDEM
standyball@hotmail.com

os próximos meses, o problema
dos bancos europeus poderá
transformar-se
em problema financeiro para a América Latina. O mais recente relatório da
Autoridade Bancária Europeia
(EBA, na sigla em inglês), divulgado no início de dezembro,
mostrou que, para enfrentar as
dificuldades causadas pela crise na zona do euro, os bancos
europeus precisarão de um capital extra de € 114,7 bilhões,
um valor 8% maior do que o
previsto em outubro, de €
106,4 bilhões. O prazo dado pela autoridade reguladora do setor para que as instituições europeias obtenham esse valor
termina em junho de 2012. E
de onde virá o dinheiro? Muito
provavelmente, boa parte dele
será obtida com a redução de
ativos no exterior, pois a recomendação das autoridades é
manter os ativos domésticos,
para evitar uma desaceleração
ainda mais intensa da atividade
econômica na União Europeia.
É desse modo que a fraqueza
dos bancos europeus espalhará
seu efeitos para outros mercados, especialmente naqueles
onde sua presença é mais intensa. E os bancos europeus têm
forte presença na América Latina. De acordo com relatório do
Instituto de Finanças Internacionais (IIF, na sigla em inglês), entidade formada pelos
maiores bancos do mundo, é
grande o risco de os bancos europeus retirarem um “montante significativo de liquidez” da
América Latina para cumprir
até o fim do primeiro semestre
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de 2012 as exigências de capitalização feitas pela autoridade
reguladora da Europa.
O IIF, segundo reportagem
publicada no jornal Valor
(27/12), observou que os bancos
europeus estão sendo “fortemente encorajados” pelos órgãos reguladores a reduzir seus
ativos no exterior, para atender
às metas de redução dos riscos
desuasoperaçõesdecrédito.Essa recomendação foi feita também pelo FMI há algum tempo.
Nos últimos anos, os bancos
europeus concederam muitos
empréstimos aos países emergentes, visando a obter uma rentabilidade que já não conse-

Até junho deste ano eles
precisarão buscar
recursos nas suas filiais
latino-americanas
guiam nos seus mercados tradicionais. Estudos de instituições
privadas mostram que, entre
2005e2011, ocrédito dosbancos
europeus para os países emergentescresceuquatrovezes,tendo atingido US$ 2,4 trilhões. Os
créditos concedidos pelos bancos americanos para essas regiões atingia, na mesma época,
US$ 727 bilhões e os dos bancos
japoneses, US$ 62 bilhões.
Do total emprestado pelos
bancos europeus para países
emergentes, 23% destinaram-se
à América Latina. Quanto à dívida externa total contratada pela
América Latina, os bancos europeusdetêmde65%a68%,segundo estudos recentes de instituições privadas. Esses números
não deixam dúvida quanto à importância dos bancos europeus
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O adeus ao jornalista
Daniel Piza
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Colunista de ‘O Estado de S. Paulo’ morreu na noite
de sexta-feira, 30, vítima de um acidente vascular
cerebral

● “Nosso Brasil perde um dos melhores jornalistas contemporâneos. Triste notícia de início de ano.”
HUMBERTO ALCKMIN

● “Grande profissional, jornalista competente, cronista excepcional. Fará falta com seus comentários inteligentes e dedicados.”
JORGE CYRINO
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para a região.
Há tempos os bancos europeus vêm reduzindo seus ativos
no exterior. Em outubro, de
acordocom oIIF, osativoslíquidos no exterior foram cortados
em € 80 bilhões, por causa, sobretudo,dareduçãodesuaexposição aos países europeus com
maiores dificuldades financeiras (Portugal, Itália, Irlanda,
Grécia e Espanha). A redução
poderásermaisintensa nospróximos meses, justamente no período em que esses países estarão renegociando boa parte de
suas dívidas. A pressão paraa redução da exposição em países
fora da zona do euro poderá se
exacerbar.
É possível que o impacto do
ajuste dos bancos europeus sobre a América Latina seja menos
intenso do que em outras regiões, como o Leste Europeu,
pois, como ressalvou o IIF, a
maioria dos empréstimos dessas instituições na região é feita
comrecursos obtidoslocalmente por suas subsidiárias, e não
com transferências originárias
de suas matrizes.
Se enfrentarem maiores dificuldades para cumprir as novas
exigências de capital próprio é
provável que os bancos europeus recorram a suas subsidiárias, não apenas para delas obterpartedos recursos de quenecessitam, mas também para forçá-las a reduzir seus ativos na
América Latina. Isso poderá desacelerar ainda mais a atividade
econômica na região, que vem
perdendo impulso desde 2010,
embora deva continuar mais intensa do que em outras partes
do mundo, especialmente nos
países ricos.

● “Daniel Piza formou leitores privilegiados com sua reflexão
iluminada, sua entrega destemida em todos os temas.”
JOSÉ ROBERTO PINI
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