
AMÉRICA LATINA tem 
feito grandes avan
ços na última década 
em termos de redu
ção de pobreza e es
tabilidade macroeco
nômica. Na opinião 

do economista-chefe do Banco Mun
dial para o Brasil, Pablo Fajnzylber, pa
ra a região dar um novo salto nos próxi
mos anos será fundamental que mante
nha o avanço nessas áreas e o comple
mente com novos em três setores fun
damentais: o aumento das taxas de 
poupança e investimento, o aumento 
da quantidade e qualidade da educa
ção da população e o aumento da pro
dutividade do setor privado. 

Mas os recentes ganhos político-eco
nômicos dos países latino-americanos 
ainda não foram suficientes para des
fazer a impressão de que, mesmo com 
o enorme potencial de crescimento 
intrarregional, essas nações ainda tocam 
suas vidas uma de costas para a outra. 
Esse aparente distanciamento contra
diz os objetivos dos blocos econômicos 
constituídos na região, como o Merco-
sul, a Unasul, a Aladi, o Pacto Andino 
e, até mesmo, o Nafta e a Alca, todos 
voltados à criação de uma política con
tinental de integração comercial e re
dução de barreiras alfandegárias entre 
os países. Criados da metade do século 
XX para cá, têm por objetivo fazer fren
te a outros blocos poderosos, como a 
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União Europeia e os existentes na Ásia. 
"É difícil imaginar um bloco único 

na América do Sul, pelas diferenças de 
estratégias econômicas e opções polí
ticas, a menos que se pense em bloco 
como algo muito frouxo e genérico", 
acredita Carlos Eduardo Carvalho, 
professor do Departamento de Eco
nomia da PUC-SP. Ele afasta qualquer 
possibilidade de o Mercosul tornar-se 
semelhante à União Europeia, cujos 
compromissos políticos são consisten
tes. "A diferença é enorme entre as es
tratégias de Brasil e Chile, por exemplo, 
e de Venezuela e Argentina, em termos 
de valores políticos e objetivos." 

Chile e Peru não integram o Mercosul 
e são os países cujo Produto Interno 
Bruto (PIB) tem registrado o maior 
crescimento em toda a América Lati
na nos últimos anos. Como se justifica 

o fato de eles não estarem no bloco? 
Carvalho analisa que não integrar o 
Mercosul e registrar elevado índice de 
sucesso econômico são fatos indepen
dentes. Peru e Chile têm buscado os 
níveis de produtividade que todos os 
demais países latino-americanos deve
riam buscar, implementando políticas 
de estabilização, criando poupança in
terna, erradicando a pobreza e cons
truindo infraestrutura adequada de 
meios de transporte e logística. 

Enquanto isso, o avanço desenvolvi
mentista tem muito a ver com o contexto 
econômico internacional, com o auge da 
mineração e dos preços das commodities 
minerais exportadas pelos dois países à 
Europa, à China e aos Estados Unidos. 
"O Chile optou por um modelo de aber
tura comercial unilateral e generalizada 
desde a ditadura de Augusto Pinochet, 

em 1973, com alíquota única e baixa para 
a quase totalidade dos produtos. É inviá
vel compatibilizar essa política com as 
tarifas diferenciadas e preferenciais do 
Mercosul", diz o docente da PUC. As ex
portações de cobre representam 40% das 
receitas do país. O Peru trilha caminho 
muito semelhante, com ouro e zinco em 
sua carteira de exportações. 

Para o conselheiro econômico do Peru 
no Brasil, Antonio Castillo, a integra
ção mundial é uma aspiração distante. 
"Não pensamos que no curto prazo se 
dê uma integração mundial, por isso 
acreditamos que acordos bilaterais são 
mais eficazes". Ele se referie à Roda
da de Doha, iniciativa da Organização 
Mundial do Comércio de 2001 com o 
objetivo de diminuir as barreiras co
merciais entre os países e que perma
nece sem consenso até o momento. 

Na prática, as disputas são recor
rentes e desgastantes. O embate entre 
Paraguai e Venezuela, com a saída do 
primeiro e ingresso do segundo, levam 
o Mercosul a se tornar alvo de muita 
crítica e desconfiança, acredita Fernan
do Zilveti, professor do Departamento 
de Fundamentos Sociais e Jurídicos da 
Administração da Fundação Getulio 
Vargas (FGV): "O que resta de concreto 
é que os países não estão promovendo 
a geração de mercado comum, como 
deveria se esperar. Também não se ve
rifica avanço nas negociações intrablo-
co para melhorar a interação no campo 
comercial e político. A mensagem é: 
'Este não é um bloco, vamos negociar 
com países individualmente'". 

Na União Europeia ocorre o contrá
rio, com os membros seguindo à risca 
as tarifas alfandegárias, o protecionis
mo, as barreiras não tarifárias. O bloco 
funciona, é uma instituição. "Enquanto 
eles se protegem melhor, os parceiros 
latinos se fragilizam à medida que 
agem sozinhos", adverte. 

Zilveti é cético em relação aos ou
tros blocos americanos também. "Só 
enxergo o Nafta mais transparente. 
Ele deixa claro que seu objetivo é tão 
somente usar o México para facilitar 
os negócios dos Estados Unidos, cons
tituindo-se em mercado consumidor 
dos produtos norte-americanos e local 
para a maquiagem de produtos. Não se 
negociam tratados, tudo é negociado 
país a país", afirma. - T H A Í S C O S T A 
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Text Box
Fonte: Carta Capital Especial: As empresas mais admiradas no Brasil 2012, São Paulo,  n. 15, p. 56-57, out./ nov. 2012. 




