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F ormado há 22 anos com a fi
nalidade de integrar as eco
nomias de Brasil, Argentina, 
Uruguai e Paraguai, o Merca

do Comum do Cone Sul, mais conhe
cido como Mercosul, parece ter se tor
nado uma camisa de força. Devido aos 
diversos problemas macroeconômicos 
enfrentados pelas economias de seus 
integrantes nas duas últimas décadas, 
o bloco nunca conseguiu se tornar uma 
união aduaneira de fato, com livre cir
culação de mercadorias e serviços entre 
suas fronteiras. Além de não decolar in
ternamente, o bloco convive com uma 
cláusula que trava toda e qualquer busca 
por acordos comerciais mais vantajosos 
com parceiros de outras regiões: a obri
gatoriedade de que tais movimentos se
jam feitos em conjunto - confirmada na 
declaração 32/2000 do Mercosul. 

Como resultado, o Brasil assiste à es
tagnação das negociações com a União 
Europeia (UE) para a criação de uma 
área de livre comércio entre os dois 
blocos, observa um crescente protecio
nismo comercial por parte do governo 
argentino - que procura proteger sua in
dústria com restrições às importações e 
com taxação de produtos - e vê outros 
países latino-americanos se organizar 
na Aliança do Pacífico, uma união mais 
focada na adoção do livre comércio do 
que na integração política, como é o ca
so do Mercosul. 

POLÍTICA X NEGÓCIOS 
Na avaliação do diretor da Associação 
de Comércio Exterior do Brasil (AEB), 
Mauro Oiticica Laviola, os últimos 
anos têm mostrado uma tendência cla
ra de retrocesso no ambiente de negó
cios dentro do Mercosul. "O bloco vem 
sendo transformado em um organismo 
mais político do que operacional [em 
comércio]. Isso ficou claro de um ano 
para cá, quando assistimos ao desagra
dável episódio da suspensão do Para
guai - cujo Congresso não havia votado 
favoravelmente pela entrada da Vene
zuela no grupo. Afastado o Paraguai, • 
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a Venezuela entrou; mas, se o Paraguai 
voltar, como fica?" 

Na opinião de Laviola, essa politi
zação excessiva do Mercosul também 
torna as decisões econômicas inócuas 
- quando não manifestadamente con
trárias ao livre comércio. "Nas reu
niões do bloco, não se notou nenhum 
movimento favorável à integração co
mercial dos países; apenas mais res
trições, mais listas de aumento de ta
rifas de produtos. Em contrapartida, 
outras nações latino-americanas estão 
na Aliança do Pacífico." 

Enquanto isso, o Mercosul patina na 
conclusão de tratados comerciais sig
nificativos com outras partes do mun
do. "Existem acordos com a Índia, que 
dão preferência de apenas 10% a 20%; 
com Israel, também de pouca relevân
cia; a extensão deste último para a Pa
lestina, que não entrou em vigor; com 
o Egito, que também não está em ope
ração, especialmente por causa da si
tuação atual de lá; e com a Southern 
African Customs Union (Sacu), união 
aduaneira da África do sul, que não 
saiu do papel. É uma estagnação im
pressionante", salienta. 

PONTO DE MUTAÇÃO 
Já o professor de comércio e relações In
ternacionais da Universidade Anhem-
bi Morumbi, Arnaldo Francisco Cardo
so, guarda uma postura mais otimista. 
"O Mercosul passa por um momento de 
discussão sobre a possível flexibilização 
dessa restrição original, que vem desde 
o Tratado de Assunção no que se refere 
à liberdade dos países de realizar acor
dos de livre comércio individualmen
te", afirma. Ele avalia que, ao longo de 
sua existência, o bloco obteve impor
tantes vitórias - tanto no que diz respei
to à expansão do comércio entre seus 
integrantes quanto ao avanço da insti
tucionalização do processo de integra
ção regional. "Essa avaliação, que é o 
discurso oficial da diplomacia brasilei
ra, é contestada pela elite empresarial 
do país, que tem várias queixas - es
pecialmente quanto ao relacionamen
to com a Argentina. Percebem-se duas 
agendas que deveriam caminhar juntas 
- a política, da integração, e a econômi-
co-comercial", diz. 

Na avaliação de Cardoso, a viabili
zação dessa agenda comercial passa 
pela adoção de critérios diferenciados 

para os países, reconhecendo a desi
gualdade econômica entre os parcei
ros do grupo, e pela possibilidade de 
se buscarem acordos fora da região. 
"Não é possível separar as esferas 
econômica, comercial e política. Mas 
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é o momento de reavaliar se nosso 
modelo, que se inspira no da Europa, 
é o adequado. Eu acredito na possi
bilidade de corrigir, pragmaticamen
te, alguns dos objetivos [do bloco], de 
forma que a integração continue, mas 

que se atendam aos interesses comer
ciais", pondera. 

MEDIDAS PONTUAIS 
Além das amarras do Brasil com o Mer
cosul, há as dificuldades internas - que 

acabam tornando o dia a dia das em
presas que operam no bloco mais com
plicadas. A Argentina, que ainda bus
ca se recuperar da crise econômica da 
década passada, tem adotado uma sé
rie de medidas para proteger sua indús
tria, tornando os trâmites para a impor
tação de produtos mais complicados. 
"É necessário aguardar a liberação de 
declarações. Isso tem prejudicado prin
cipalmente o setor editorial", afirma o 
gerente-geral da Associação Brasilei
ra da Indústria Gráfica (Abigraf), Wag
ner Silva. Além disso, os exportadores 
brasileiros de cadernos têm tido seus ca
minhões barrados na fronteira. "O con
ceito de bloco econômico, que poderia 
ser tão sinérgico para todos, acaba sen
do gerido de forma pontual. O compor
tamento da Argentina é heterodoxo de
mais", complementa o presidente da 
entidade, Fabio Arruda Mortara. 

No entanto, o esforço de vendas aos 
países vizinhos tem se mostrado posi
tivo. "Se olharmos as exportações do 
setor gráfico de 2009 a 2012, observa
remos um crescimento de 37%, apesar 
das dificuldades", complementa Silva. 
O segmento busca hoje pensar mais • 
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em termos de América Latina do que 
em Mercosul. O saldo comercial do país 
com a região foi de US$ 178,66 milhões 
no ano passado - com exportações de 
US$ 219,458 milhões e importações de 
USS 40,79 milhões. "Sempre pleiteamos 
ao governo federal que se façam acordos 
bilaterais e se pare de só andar em bloco 
com o Mercosul. Isso trava nossas pers
pectivas de desenvolvimento", salienta o 
gerente-geral da Abigraf. Por essa razão, 
o setor gráfico aposta suas fichas no pro
jeto Graphia, desenvolvido em conjunto 
com a Agência Brasileira de Promoção 
de Exportações e Investimentos (Apex-
-Brasil), e que viabiliza vendas externas 
para outros mercados. 

Presente no Mercosul quase desde 
sua criação, a transportadora catari
nense Coopercarga já assistiu a várias 
idas e vindas do processo de integra
ção dos países do cone sul. E, de três 
anos para cá, vem experimentando um 
momento de dificuldades e entraves. 
"Cada país tem uma visão muito par
ticular de sua economia e do que fazer 
para proteger alguns setores. A Argen
tina começou a adotar medidas restri
tivas e, com isso, acabou levando os 
demais a também se protegerem. Se 
os criadores do Mercosul vissem co
mo ele ficou, ficariam apavorados", 
pondera o diretor para o Mercosul da 
empresa, Walter Soto. 

Ele conta que a atuação da Coopercar
ga se dá bastante baseada no segmento 
intercompany, o que a leva a estabele
cer parcerias longas com grandes em
presas que atuam nos países vizinhos. 
Mas o grande problema é o aumento no 
período de transporte das cargas. "Nos
so transit time médio no Mercosul era 
sete dias e agora pulou para dez dias -
em razão das exigências impostas por 
cada país." Soto pondera que a situação 
atual é transitória: "Aos poucos, a si
tuação está mudando; nenhum dos paí
ses que adotaram medidas unilaterais se 
beneficiou. Não tenho dúvida de que o 
caminho é fortalecer o bloco, trabalhan
do sob o livre comércio". • 
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Text Box
Fonte: América Economia, São Paulo, n. 428, p. 22-26, out. 2013.




