
● O Mercosul tem uma bandeira
– com as marcas das estrelas do
Cruzeiro do Sul – e até um Parla-
mento. Mas, apesar do cresci-
mento de suas exportações intra
e extrazona, da simbologia e das
declarações oficiais de fraternida-
de, a integração do cotidiano dos
cidadãos é mínima.

Um exemplo é a falta de reco-
nhecimento mútuo das carreiras
universitárias, que impede que o

título de um profissional, mesmo
formado nas melhores universi-
dades do Brasil, não seja válido
de forma automática na Argenti-
na (e vice-versa).

Um ato simples, como enviar
uma mudança de um país a outro
pode ser uma tarefa impossível,
pois se exige que o cidadão te-
nha transferido residência para o
outro país. Outros exemplos es-
tão no sistema financeiro. Uma
pessoa que faz uma transferên-
cia bancária de um país para o
outro – mesmo que sejam quan-
tias módicas – precisa pagar sal-
gadas comissões às entidades
financeiras. / A.P.

Países se dedicaram mais
à política que à economia

Gustavo Santos Ferreira

Quando o ex-presidente Lula,
em abril de 2006, declarou a au-
tossuficiência do Brasil em pro-
dução e consumo de petróleo,
determinou também: “Somos
donos do nosso nariz”. Se nun-
ca pairaram dúvidas a respeito
da tutela de nossos narizes, não
se pode dizer o mesmo sobre
essa tal autossuficiência: de
2006 até agosto deste ano, o dé-
ficit acumulado entre exporta-
ções e importações de petróleo
e derivados do País passou dos

US$ 45 bilhões.
Os dados são do Ministério

do Desenvolvimento. Neste
item, os rombos anuais na ba-
lança comercial vêm aumentan-
do: em 2006, as importações
eram 29% maiores que as expor-
tações; apenas nos primeiros
nove meses deste ano, a diferen-
ça foi parar na casa dos 140%.

O Anuário Estatístico 2013 da
Agência Nacional de Petróleo
ajuda a entender por que essa
conta não sai do vermelho.

Em 2006, aponta o documen-
to, o consumo interno de petró-
leo era ligeiramente maior que
a produção: foram 1,8 mil barris
diários gerados ante 2,1 barris
diários consumidos. Em 2012,
enquanto o consumo saltou pa-
ra 2,8 mil barris diários, a produ-
ção subiu só para 2,2 mil barris
por dia. Ou seja, seis anos antes

o Brasil já não era tão “dono de
si” quanto parecia e o gargalo
agora está agora mais apertado.

Alfredo Renault, do Departa-
mento de Economia da PUC-
Rio, explica que o problema não
é só de quantidade, mas de quali-
dade. “O petróleo extraído hoje
pela Petrobrás é do tipo pesado,
não temos produção do chama-
do petróleo leve.”

Conforme explica, para ser
possível o refino da gasolina e

do óleo diesel, é preciso mistu-
rar o petróleo pesado ao do tipo
leve. E, por isso, o Brasil é obri-
gado hoje a exportar parte exce-
dente de seu petróleo pesado
(mais barato) e importar petró-
leo leve (mais caro).

Mas se os planos da Petro-
brás derem certo, os problemas
estarão acabados. A empresa fa-
la em dobrar a produção diária
de petróleo até 2020 e aumen-
tar em um terço a capacidade de
refino. “Além disso, o petróleo
do pré-sal tem qualidade leve,
logo, as importações do produ-
to não serão mais necessárias”,
diz Renault. “Lula poderia ter
esperado um pouquinho mais
para falar em autossuficiência.”

Mas Flavio Ramalho, da Gra-
dual Investimentos, duvida des-
ses ganhos de produção – e, con-
sequentemente, do fim dos défi-

cits na balança do petróleo.
Primeiro, o consultor lembra

do atraso em entregas de obras
em plataformas da Petrobrás.
E, em segundo lugar, não está
certo da viabilidade econômica
da exploração do pré-sal. “O

preço do barril de petróleo do
pré-sal está calculado hoje em
US$ 60, no melhor dos casos,
enquanto um barril normal é
vendido por US$ 15”, diz. Para
ele, dificilmente haverá merca-
do para a produção nacional.

Desde 2006, petróleo tem déficit de US$ 45 bi
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Mercosul não
superou entraves
comerciais
Medidas protecionistas adotadas pela Argentina e toleradas
pelo Brasil criaram dificuldades à livre circulação de mercadorias

Presença do bloco
no cotidiano dos
cidadãos é mínima

Cúpula. Evo Morales (Bolívia), Cristina Kirchner (Argentina), Jose Mujica ( Uruguai), Dilma Rousseff e Nicolas Maduro (Venezuela): conflitos internos

Ariel Palacios
CORRESPONDENTE / BUENOS AIRES

Livre circulação de mercado-
rias da Cordilheira dos Andes
ao Arquipélago de Fernando de
Noronha, do Oiapoque ao Ca-
nal de Beagle. Este era o princi-
pal espírito do Mercosul quan-
do os quatro países fundadores
– Brasil, Argentina, Uruguai e
Paraguai – assinaram sua certi-
dão de nascimento, o Tratado
de Assunção, em 1991.

Mas, antes da vigência total
da liberdade de comércio, have-
ria um período inicial no qual
diversos setores empresariais
nos países sócios desfrutariam
de redução gradual de tarifas al-
fandegárias que permitiria uma
adaptação competitiva. Essa

primeira infância do Mercosul
terminou em 1995. No entanto,
a partir de 1996 prolongou-se
por vias indiretas, já que come-
çaram a surgir em Buenos Aires
pedidos de exceção por empre-
sários argentinos que exigiam
medidas contra a entrada em
massa de produtos brasileiros
por mais tempo.

Na mira estavam os suínos,
frangos, calçados, móveis e pa-
pel, entre muitos outros. A par-
tir dali, e até hoje, a expressão
“avalanche (ou inundação) de
produtos brasileiros” (nunca
comprovada) tornou-se um
bordão dos empresários argen-
tinos, enquanto as medidas pro-
tecionistas da Casa Rosada cres-
ciam gradualmente nos tempos
do presidente Carlos Menem

(1989-99), que apesar do discur-
so neoliberal brecava as merca-
dorias brasileiras. Menem tam-
bém pressionava o Brasil fler-
tando com os Estados Unidos,
com o qual ameaçava fechar um
acordo de livre-comércio.

O sucessor de Menem, Fer-
nando De la Rúa (1999-2001),
também aplicou medidas prote-
cionistas, cuja artífice foi a se-
cretária de Indústria, Débora
Giorgi, que pedia mão dura com
o sócio do Mercosul. Em 2004,
o bloco foi novamente abalado
por brigas comerciais quando
Néstor Kirchner (2003-2007)
pegou o governo Lula de surpre-
sa ao iniciar a “Guerra das Gela-
deiras”, contra eletrodomésti-
cos “Made in Brazil”.

Outra etapa protecionista

começou em 2008, quando
Cristina Kirchner empossou
como ministra a ex-secretária
Giorgi. As medidas, entre as
quais licenças não automáti-
cas, cotas, acordos de preços,
medidas antidumping e valo-
res-critério, foram aplicadas
em grande escala.

Bloqueio. Mas, desde 2011, o se-
cretário de Comércio Interior,
Guillermo Moreno, implemen-
tou a modalidade de ordens ver-
bais, telefonando à alfândegapa-
ra impedir a entrada de produ-
tos, provocando longas filas de
caminhões. E na última meia dé-
cada caminhoneiros argentinos
bloquearam a fronteira com o
Paraguai para impedir a entrada
de produtos paraguaios.

Por divergências ambientais,
manifestantes argentinos blo-
quearam por quatro anos uma
das três pontes com o Uruguai,
levando o governo em Montevi-
déu a alegar “bloqueio econômi-
co”. A gota d'água ocorreu em
fevereiro do ano passado com a
criação das “Declarações Jura-
mentadas Antecipadas de Im-
portação” (DJAI), que obriga to-
das as empresas argentinas que
desejem importar a apresentar,
previamente, um relatório deta-
lhado à Administração Federal
de Ingressos Públicos (Afip).

E o empresário deve esperar
a resposta positiva do governo
argentino, que não conta com
prazo para emitir uma decisão.

O livre-comércio de automó-
veis deveria ter começado no

ano 2000 no Mercosul. No en-
tanto, desde a virada do século
os governos argentinos arran-
cam do Brasil adiamentos do re-
gime automotivo. Para não ad-
mitir o fracasso, utilizam o eufe-
mismo de “comércio adminis-
trado” para a venda de automó-
veis entre os dois países.

O açúcar brasileiro é outro
produto da lista negra, impedi-
do de entrar no país desde os
anos 90 pelo lobby de usineiros
do norte argentino.

Desde 1999 os países do Mer-
cosul propuseram o “relança-
mento” do bloco em cinco oca-
siões, como tentativa de ma-
quiar sua prejudicada imagem.

Além disso, criaram em 2004
um tribunal para a solução de
controvérsias (que até agora
agiu apenas em algumas oca-
siões) além do “Mecanismo de
adaptação competitiva” em
2006 (jamais colocado em fun-
cionamento). Mas os proble-
mas comerciais internos conti-
nuam crescendo, sem solução.

Futebol. Os presidentes do
Brasil e da Argentina atenuam
conflitos recorrendo a argu-
mentos futebolísticos (“só o
que nos divide é o futebol”) ou
metáforas matrimoniais (“o
Mercosul é como todo casamen-
to, sempre existem brigas”).

Enquanto adia a resolução
dos problemas internos, o blo-
co recebe novos sócios. Foi o
caso da Venezuela, colocada no
Mercosul em julho do ano passa-
do por Brasil, Argentina e Uru-
guai graças à suspensão do Para-
guai (que era contra). O bloco
também analisa pedidos do
Equador e da Bolívia.

Na lista de assuntos penden-
tes está a retomada das negocia-
ções do Mercosul com a União
Europeia, que aguarda defini-
ção desde 2004. Para o ex-secre-
tário de Indústria Dante Sica, di-
retor da consultoria Abeceb, o
governo argentino poderia ali-
viar as tensões com o Brasil ca-
so facilitasse as negociações
com os europeus.

O ex-secretário de Comércio
Exterior Raúl Ochoa, que parti-
cipou ativamente da criação do
Mercosul no início dos anos 90,
afirmou ao Estado que a paciên-
cia do Brasil com a Argentina,
costumeira no governo do presi-
dente Lula, entrou em declínio
com o governo Dilma Rousseff.

Já um veterano diplomata ar-
gentino que participou nos
anos 80 das primeiras negocia-
ções com o Brasil, crítico da pos-
tura dos últimos governos, afir-
mou ao Estado em tom de aler-
ta: “Um dia a paciência brasilei-
ra acabará de vez. E nós vamos
ficar aqui, de escanteio, na peri-
feria do planeta...”.

BUENOS AIRES

Ao longo da última meia déca-
da, apesar do crescimento dos
conflitos comerciais internos
do Mercosul e do adiamento de
negociações com outros blo-
cos, os países sócios do merca-
do comum meridional dedica-
ram-se mais à política do que à

economia. Planos ambiciosos
como a criação de uma moeda
do Mercosul e o gasoduto norte-
sul para criar um “anel energéti-
co” na região foram arquivados
discretamente, após anúncios
retumbantes. Outros, como o
Banco do Sul, foi aprovado em
2009 e somente teve sua primei-
ra reunião quatro anos depois.

Segundo o economista Maurí-
cio Claverí, da consultoria Abe-
ceb, ao olhar a agenda econômi-
ca do Mercosul nos últimos
anos percebemos que existem
normas que nunca foram inter-
nalizadas pelos países sócios.
Um dos casos, segundo Claverí,
é o Mecanismo de Adaptação
Competitiva (MAC), anuncia-
do em 2006 com estardalhaço
pelo Planalto e pela Casa Rosa-
da e nunca implementado. “Os
governos concordam com as
medidas, mas depois não as in-
corporam”, diz o economista.

“Nas cúpulas do Mercosul é
cada vez mais difícil preencher
a agenda e exibir as conquistas
comerciais e econômicas do blo-
co. Na cúpula de Montevidéu,
em julho, discutiu-se a volta do
Paraguai e a espionagem dos Es-
tados Unidos, mas nada na área
comercial”, diz Claverí.

A Venezuela solicitou a entra-
da no Mercosul em 2004 e for-
malizou o pedido em 2006. No
entanto, sua incorporação ao
bloco precisava da aprovação
dos quatro Parlamentos dos paí-
ses sócios. Argentina, Uruguai e

Brasil deram seu aval. No entan-
to, o Senado paraguaio resistia
à ideia. Tudo indicava que a Ve-
nezuela esperaria indefinida-
mente sua entrada no bloco.

No entanto, em julho do ano
passado a presidente Cristina
Kirchner, irritada com o impea-
chment de seu amigo paraguaio
Fernando Lugo, conseguiu o
respaldo de Dilma Rousseff pa-
ra castigar o Paraguai culpan-
do-o de “quebra da ordem de-
mocrática” e aplicar sua suspen-
são do bloco. Imediatamente,
sem o obstáculo paraguaio, o

resto do Mercosul aprovou a in-
corporação venezuelana.

Claveri considera a entrada
da Venezuela “positiva do lado
geopolítico, já que se incorpora
um país com vastos recursos pe-
trolíferos, dando ao Mercosul
um peso regional e mundial”.
Porém, o economista considera
que a entrada do país caribenho
propicia desvantagens para con-
seguir o consenso neste bloco
marcado pelos antagonismos:
“Se com quatro sócios era com-
plicado, com cinco mais ainda
daqui para a frente”. / A.P.

● Devagar com o andor

Embora tenha sido
anunciada por Lula,
‘autossuficiência’ do
Brasil nunca foi refletida
na balança comercial

“Lula poderia ter
esperado um pouquinho
mais para falar
em autossuficiência
do petróleo.”
Alfredo Renault
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 17 out. 2013, Fóruns Estadão Brasil Competitivo, p. H7.




