
esde o fim de 2011, a partir de 
uma visita do presidente do Uru
guai, José Mujica, o governo do 

Estado do Rio Grande do Sul tem manti
do conversações com o país vizinho para 
gerar um mapa das potencialidades con
juntas de atração de investimentos. Os 
principais alvos são geração de energia 
eólica, indústria naval e petróleo e gás. 

"Estamos investindo em energia eóli
ca. No entanto, a escala dos projetos pode 
não ser suficiente para atrair uma fábrica 
de turbinas", afirma Tarson Nuñez, coor
denador da assessoria de cooperação e re
lações internacionais do Estado. Segundo 
ele, se a construção de um parque bina-
cional se tornar viável, novas perspectivas 
se abrem. A abordagem na relação aos 

vizinhos passou a ser de cooperação, no 
lugar de barreiras. 

Do ponto de vista estratégico, a orien
tação de Nuñez é de alinhamento com a 
diplomacia brasileira. Do ponto de vista 
comercial, o Rio Grande do Sul tem um 
desafio maior que o da chancelaria na
cional em relação ao bloco. Enquanto o 
Brasil acumula superávits crescentes na 
balança comercial com o Mercosul - em 
2011 foram US$ 8,5 bilhões -, o Estado 
registra saldos negativos há uma década. 
Em 2011, o déficit foi de US$ 1,3 bilhão. 

O Mercosul é o principal destino das 
exportações gaúchas na América Latina e 
principal mercado para produtos manufa
turados, cerca de 65% do total das exporta
ções do Estado para a região. Barreiras tari
fárias e não tarifárias, uma enorme lista de 
exceções à Tarifa Externa Comum (TEC) e o 
esforço de desenvolvimento das indústrias 
locais, especialmente na Argentina, têm 
dificultado o comércio com o bloco. 

"No Mercosul, há grande assimetria 
nas relações comerciais. A Argentina re
presenta 64% das trocas do Estado com 
o bloco, enquanto Paraguai e Uruguai 
ficam com o restante. Isto se deve à baixa 
complementaridade econômica, espe
cialmente em alguns setores como o viti
vinícola, lácteos, arroz, entre outros", diz 
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Cezar Müller, coordenador do conselho 
de relações internacionais e comércio ex
terior da Federação das Indústrias do Rio 
Grande do Sul (Fiergs). 

As barreiras vêm se intensificando des
de 2007 e, segundo a Fiergs, por conta de
las neste ano as exportações caíram mais 
de 16% no primeiro semestre. 

"O problema está se tornando um im
passe crônico. Mesmo após o anúncio de 
um acordo na Cúpula do Mercosul em 
Mendoza (na Argentina), não houve pro
gresso significativo. Poucos setores con
seguiram liberação e apenas na primeira 
semana", diz Müller. Retaliações comer
ciais e tentativas de acordo, segundo ele, 
não estão adiantando muito. 

Na busca de complementaridade, 
Nuñez menciona outros dois projetos. 
Um está na indústria naval, na qual tanto 
o Rio Grande do Sul como o Uruguai têm 
interesse na recuperação e ampliação de 
seus parques industriais. Em vez de com
petirem pela atração de investimentos, o 
polo naval uruguaio pode complementar 
o gaúcho, fabricando peças e partes para 
fornecimento à indústria brasileira. 

Com a Argentina, Nuñez vê comple
mentaridade na indústria moveleira. O 
Rio Grande do Sul tem um forte polo de 
produção de móveis em Bento Gonçal
ves, que se abastece de matéria-prima no 
Centro-Oeste. Apesar de a província de 
Misiones contar com farta produção de 
madeira a poucos quilômetros de Bento 
Gonçalves, o produto não pode ser ad
quirido ali por falta de fiscalização - neste 
caso uma barreira brasileira. 

As mudanças recentes no equilíbrio 
político do bloco são vistas com cautela 
por estes especialistas. No caso do "im-
peachment" do presidente do Paraguai, 
Fernando Lugo, as medidas de retaliação 
dos países-membros do Mercosul foram 
de ordem política, sem nenhuma sanção 
econômica. Os acordos comerciais com o 
país não foram prejudicados, afirma Mül
ler. Nuñez diz que a relação do Estado com 
o Paraguai era baixa e nada se alterou. 

Sobre a entrada da Venezuela no Mer
cosul, Müller afirma que a entidade estuda 
oportunidades. Para Nuñez, a Venezuela 
pode ser um parceiro mais "interessante" 
do que o Paraguai. Ele lembra que a Vene
zuela é pobre em manufaturados, o que 
eleva as perspectivas de venda de produtos 
fabricados no Estado. 
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Text Box
Fonte: Valor Estados Rio Grande do Sul, São Paulo, p. 30-31, ago. 2012.  
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