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A integração latino-americana

Um exemplo para as sociedades que estavam saindo do totalitarismo. Por Iulia Timoshenko

“É uma política
que tem como
o b j et i vo
estimular os
i nve st i m e n to s
re g i o n a i s ”.
Disse o secretário-executivo do
Ministério da Fazenda, Nelson
Barbosa, sobre a mudança na
LDO de 2014 que dispensa o
governo de compensar o
descumprimento da meta de
Estados e municípios.

Víctor Pou

Com o Mercosul
em decadência, surgem
na AL outras iniciativas
voltadas à liberalização
do comércioA

té pouco tempo atrás,
a estrela do processo
de integração na Amé-
rica Latina era o Mer-

cosul, protagonizado por Brasil,
Argentina, Uruguai e Paraguai.
Passados 21 anos, contudo, o
Mercosul encontra-se em plena
crise. Fala-se em decadência e de-
turpação do projeto original. O
que aconteceu?

Houve a confluência de dois
processos políticos: o declínio
das instituições criadas pelos tra-
tados de sua fundação e a “bilate -
r a l i z a ç ã o” das relações.

As instituições do sistema ti-
nham um caráter intergoverna-
mental e não admitiam o princí-
pio da supranacionalidade.
Eram fracas desde o princípio,
por não existirem no Mercosul
instrumentos capazes de garan-
tir o cumprimento do que fora
pactuado. Em consequência das

mudanças políticas nos dois
maiores países do bloco — Brasil
e Argentina — acentuou-se a ati-
tude arbitrária de seus governos
com os compromissos assumi-
dos no Mercosul. Não é possível
falar em união alfandegária nem
de mercado interno com livre cir-
culação dos fatores de produção.
Tudo foi desvirtuado pelas várias
medidas unilaterais adotadas
pelos governos. Existe um
sem-número de mecanismos
que entorpecem o livre-comér-
cio e a situação ficou mais grave
na Argentina, com uma política
protecionista que pretende evi-
tar sua quebra internacional.

Como consequência, as insti-
tuições de caráter multilateral do
Mercosul entraram em profunda
crise. As relações agora são bilate-
rais, cada conflito é negociado
governo a governo. Brasília e Bue-
nos Aires não obedecem ao siste-
ma de resolução de conflitos, ba-
seado na arbitragem, quando a
decisão lhes é adversa. O mesmo
ocorre com as decisões políticas.
O poder político e a ideologiza-
ção tomaram o lugar da teoria da
integração regional, disciplina
internacional com mais de meio
de século de desenvolvimento. O
fator político com mais influên-
cia nos últimos dez anos foi a ir-
rupção da “revolução bolivaria-
n a”, ou seja, o chavismo. O gover-

no da Argentina alinhou-se ao
chavismo, enquanto o Brasil, gra-
ças a seu gigantismo, negocia ha-
bilmente cada passo, usando de
sua força à sua conveniência.

A decadência do Mercosul
chegou a um grave extremo em
2012. A crise mais séria surgiu
quando o então presidente do
Paraguai, Fernando Lugo, foi
submetido a um julgamento po-
lítico e posteriormente destituí-
do pelo Parlamento, em decor-
rência do incidente em que mor-
reram vários camponeses
“s e m - t e r r a” que pretendiam ocu-
par uma propriedade rural. Ou-
tro acontecimento foi a entrada
da Venezuela no Mercosul.

Na América Latina, paralela-
mente à decadência do Mercosul,
porém, foi criada a promissora
Aliança do Pacífico, reunindo
Chile, Peru, Colômbia e México,
os países com maior abertura co-
mercial da região. A iniciativa de-
monstra que a vizinhança per-
deu importância e prescinde da
estrutura anterior, de institui-
ções e procedimentos complexos
que acabam não se cumprindo.
Prioriza-se a comunidade de in-
teresses concretos e busca-se ins-
taurar uma nova maneira de ver
a integração regional.

Os quatro países da Aliança do
Pacífico têm um total de 200 mi-
lhões de habitantes, representam

35% do Produto Interno Bruto
(PIB) da América Latina e, soma-
dos, constituem a nona economia
mundial. Esses países, somados ao
Panamá, integram o Fórum do Ar-
co do Pacífico Latino-Americano ,
completado por Costa Rica, Equa-
dor, El Salvador, Guatemala, Hon-
duras e Nicarágua.

O México anunciou a entrada
formal nas negociações do Acor-
do de Livre-Comércio Transpací-
fico (TPP, na sigla em inglês), ao
qual aderiu recentemente o Ja-
pão e também fazem parte Chile,
Peru, Austrália, Brunei, Estados
Unidos, Malásia, Nova Zelândia,
Cingapura e Vietnã.

O México considera o TPP es-
sencial para impulsionar o co-
mércio voltado à região com
maior desenvolvimento do mun-
do: a da Ásia-Pacífico. O processo
de negociação do TPP é uma ini-
ciativa desenvolvida pelos paí-
ses-membros do Acordo Estraté-
gico Transpacífico de Associação
Econômica (Brunei, Chile, Nova
Zelândia e Cingapura) junta-

A
prisão sempre é um lu-
gar de luto. Mas talvez
saber da morte de
Margaret Thatcher

neste lugar seja odiosamente
apropriado, pois me fez lembrar
a sociedade aprisionada da mi-
nha juventude que Thatcher tan-
to se empenhou em libertar.

Para muitos de nós que cresce-
ram na União Soviética ou em
seus satélites do Leste Europeu,
Margaret Thatcher nunca deixa-
rá de ser uma heroína. Ela não
apenas abraçou a causa da liber-
dade — em especial, da liberdade
econômica —, do Reino Unido e
do Ocidente. Ao proclamar
Mikhail Gorbachev como al-
guém “com quem podemos ne-
gociar ”, numa época em que
quase todo dirigente democráti-
co mantinha profunda descon-
fiança de suas políticas da Peres-
troika e da Glasnost, ela se tor-
nou uma catalisadora decisiva da
abertura dos Gulags que eram as
nossas sociedades.

Na verdade, para todos os que
buscavam construir uma socie-
dade livre a partir dos escombros
do totalitarismo no antigo mun-
do comunista, a “Dama de Ferro”
se tornou um ícone secular. Sua
coragem e persistência — ou sua
característica de “não voltar
atrás” — foi um exemplo vivo pa-
ra nós de um tipo de liderança
que não se rende nos momentos
de perigo político. Sua fidelidade
a seus princípios e sua absoluta
determinação de lutar, e de vol-
tar a lutar, quando a causa era
justa foram, certamente, fonte de
inspiração para mim.

Uma das verdadeiras alegrias
da minha vida na política foi a
oportunidade de ter um almoço
tranquilo com Thatcher em Lon-
dres, alguns anos atrás, e de lhe
expressar minha gratidão por re-
conhecer nossa oportunidade de
ter liberdade e por tomar a ini-
ciativa diplomática necessária
para ajudar a concretizá-la.

Durante todo o meu mandato
como premiê, mantive em mente
uma de suas afirmações: “Não
sou uma política de consenso;
sou uma política de persuasão.”
Seu rigoroso senso do verdadeiro
dever de um político sempre me
consolou durante períodos de
dificuldade política, uma vez que
nossa obrigação como dirigentes
não é governar, e sim empregar
nosso poder para melhorar a vi-
da das pessoas e aumentar a am-
plitude da sua liberdade.

Quando Thatcher manifestou
pela primeira vez sua crença no
potencial das reformas pró-de-
mocracia de Gorbachev, eu era

Ao contrário do que informa a maté-
ria “Lídio Carraro será o vinho da Copa
de 2014”, publicada em 26/3, página
B6, a Concha y Toro não participou da
seleção promovida pela Fifa para defi-
nir os vinhos licenciados para a Copa do
Mundo de 2014. Segundo sua assesso-
ria, o grupo chileno “não foi convidado e
nem se habilitou a participar”.

mente com a Austrália, EUA, Pe-
ru, Vietnã e Malásia; e, em breve,
Canadá e México.

A negociação almeja construir
um acordo inclusivo e de alta qua-
lidade que sirva de suporte para o
crescimento econômico, o desen-
volvimento e a geração de empre-
go dos países-membros e de base
para um futuro Área de Livre-Co-
mércio da Ásia-Pacífico (FTAAP),
aberto à entrada de outras econo-
mias do Fórum de Cooperação
Econômica da Ásia-Pacífico (Apec,
na sigla em inglês). O TPP aspira ser
o mais ambicioso e amplo proces-
so de negociação multilateral en-
tre países de três continentes
(América, Ásia e Oceania) e con-
verter-se no mais relevante do
mundo na atualidade.

Neste conjunto de alianças
não surpreende não encontrar-
mos o Brasil, maior economia da
região, que já não joga nestas li-
gas enquanto desfruta de uma li-
derança regional indiscutível.

Conclusão: ao lado da deca-
dência do Mercosul, nascem na
América Latina iniciativas com
enfoques pragmáticos voltados à
liberalização do comércio entre
as regiões do mundo com maior
potencial econômico. Luzes e
sombras na América Latina.

Víctor Pou - é professor de economia na
Iese Business School.

uma recém-formada de 24 anos
em começo de carreira. Havia
pouca esperança de que minha
vida seria melhor do que a da mi-
nha mãe e, o que era pior, menos
esperança ainda de que eu conse-
guiria construir uma vida me-
lhor para minha filha pequena.

O fato de Thatcher abraçar a
causa da nossa liberdade foi ele-
trificante para mim. A grande
escritora dissidente Nadezhda
Mandelstam prognosticara para
nós um futuro no qual podía-
mos apenas “esperar contra a es-
p e r a n ç a”; mas aqui estava uma
dirigente que vislumbrara um
futuro para nós não de sordidez
e de concessões de ordem moral,
mas de liberdade e de oportuni-
dades. Ainda balanço a cabeça
ao me admirar de ela ter conse-
guido abraçar a abandonada es-
perança de libertação num mo-
mento em que mais ninguém –
nem mesmo Gorbachev – podia
sequer imaginá-la.

Mas, é claro, Thatcher enten-
dia de liberdade, porque ela ha-
bitava suas próprias entranhas.
Certamente, ela não era de voltar
atrás, mas também não era de
cumprir ordens ou de se confor-
mar com a vida restrita que a sua
sociedade parecia lhe reservar.

Numa Grã-Bretanha em que a
classe social ainda determinava,
normalmente, o destino da pes-
soa, a filha de um dono de mer-
cearia vinda do norte conseguiu
chegar a Oxford e se destacar co-
mo estudante de química.

Depois disso, ousou ingressar
na seara exclusivamente mascu-
lina da política. Quando se tor-
nou a primeira mulher a ser pri-
meira-ministra britânica, aque-
ceu as ambições de incontável
número de jovens mulheres do
mundo inteiro (inclusive as mi-
nhas). Pudemos sonhar grande
devido ao exemplo dela.

E, na condição de mulher,
Thatcher sabia que introduzia al-
go de singular nos corredores do
poder. Como disse ao assumir,
em 1979, “qualquer mulher que
compreende os problemas de
administrar um lar está mais
próxima de compreender os pro-
blemas de administrar um país”.
Essa fusão do senso comum entre
os valores familiares e a integri-
dade fiscal se constituiu num
exemplo para todos os líderes
eleitos que a sucederam.

Entendo, é claro, que muitos
britânicos tenham se sentido de-
samparados pela revolução eco-
nômica e social desencadeada

por Thatcher. Mas todo o propó-
sito do thatcherismo, como eu o
entendia de longe, era criar con-
dições nas quais todos pudessem
trabalhar arduamente e concre-
tizar seus sonhos. É isso o que eu
— e todos os democratas ucrania-
nos — queremos para o nosso
país: uma sociedade de oportu-
nidades, sob o Estado de Direito,
e não sob o jugo de compadres e
oligarcas, numa Europa aberta.

Os registros históricos falam
por si. Antes de Margaret That-
cher ser premiê, a Grã-Bretanha
era considerada, em amplos cír-
culos, como “o doente da Euro-
p a” – afligida pela regulamenta-
ção sufocante, alto desemprego,
greves constantes e déficits pú-
blicos crônicos.

Quando ela deixou o poder,
11 anos depois (foi o premiê de
mandato mais longo desde que
Lord Liverpool encerrou sua ges-
tão, em 1827), a Grã-Bretanha es-
tava entre as economias mais di-
nâmicas da Europa – e do mun-
do. Em decorrência disso, somos
todos thatcheristas agora. (Tra -
dução de Rachel Warszawski)

Iulia Timoshenko por duas vezes
primeira-ministra da Ucrânia, é
prisioneira política desde 2011.

Cartas de
Le i to re s

A Dama de Ferro como libertadora

Frase do dia

N o r t e -S u l
A reportagem “Aos 26 anos, Nor-
te-Sul continua fora do trilho”,
publicada ontem, na capa do Va -
lor, é mais uma daquelas em que
o jornal, marcado pela idoneida-
de e responsabilidade extrema
quanto aos assuntos nacionais,
produz e pode ser classificada de
demolidora. São 26 anos de incú-
ria, malversação de recursos pú-
blicos, corrupção e justificativas
do tipo “tudo se faz sob o manto
protetor da lei”. O que se constata
é a fragmentação profunda e
consequente inoperância admi-
nistrativa que conduz os brasilei-
ros ao sentimento de serem fo-
rasteiros numa vila de pistolei-
ros, de não estarem agregados ao
todo coerente que se convencio-
nou chamar de “sociedade orga-
n i z a d a”. É lastimável o estado de
nossa infraestrutura.
Amadeu R. Garrido de Paula
amadeugarridoadv@uol.com.br

Ag rot ó x i c o s
A Associação Nacional de Defesa
Vegetal (Andef) rechaça afirma-
ção publicada em 12/04, na pági-
na A13, pela Anvisa. Todos os pe-
didos de registros de novos pro-
dutos são fundamentados em
anos de pesquisa e constituem
importante patrimônio não só
para as empresas que os desen-
volvem, mas principalmente pa-
ra o agronegócio brasileiro que
se beneficia dessas tecnologias
para o combate de pragas e
doenças que podem dizimar as
lavouras nacionais, como mos-
trou bem a reportagem “Gargalo
regulatório no campo”, publica-
da em 11/4, página B16.
Eduardo Daher
Diretor executivo da Andef

Milho
Reportagem publicada em 10/4
diz que o Japão estaria com-
prando milho da África do Sul e
não do Brasil devido à logística
precária do país. É inegável que
o Brasil precisa investir mais em
logística. Entretanto, em relação
ao milho, é preciso ressaltar que
o Brasil foi a tábua de salvação
mundial com a quebra da pro-
dução dos EUA em mais de
100 milhões de toneladas. Na
última safra, com os EUA e di-
versos países sem milho, o Brasil
aumentou as exportação do
produto. No primeiro trimestre,
o país despachou mais de 7 mi-
lhões de toneladas de milho, en-
quanto a média dos últimos três
anos não ultrapassou 2 milhões
de toneladas. O Brasil tradicio-
nalmente não exporta milho no
segundo trimestre por falta de
p r o d u t o.
William de Almeida
w i l l i a m d e a l m e i d a @ h ot m a i l . c o m

Margaret Thatcher
entendia de liberdade,
porque ela habitava
suas próprias
entranhas. Além disso,
soube conciliar senso
comum, valores
familiares e a
integridade fiscal que
se tornou exemplo para
todos os líderes
que a sucederam

Opinião

Correspondências para
Av. Francisco Matarazzo, 1.500 -
Torre New York - CEP 05001-100 -
Água Branca - SP ou para
cartas@valor.com.br, com nome,
endereço e telefone. Os textos
poderão ser editados.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 16 abr. 2013, Primeiro Caderno, p. A13.




