
Países fazem acordos de livre- 
comércio, constituem uniões 
aduaneiras ou mercados co
muns motivados por razões 
políticas e econômicas. No 
entanto, qualquer que seja o 
acordo, esse só será celebrado 
e terá continuação se aten
der aos interesses das políti
cas domésticas. Além disso, 
os acordos devem propiciar 
ganhos/benefícios que não 
poderiam ser alcançados de 
forma isolada pelos países.

Qualquer acordo exige algum 
grau de compartilhamento de 
políticas entre os parceiros 
e, logo, só vale perder algum 
grau de liberdade no manejo 
das políticas domésticas, se 
forem percebidos benefícios. 
Argumentamos que as cadeias 
regionais de valor podem ser 
uma nova motivação para o 
Mercosul, quando se “esquece 
das questões conjunturais”.

No final dos anos 1980 e 
início dos de 1990, Brasil e

Argentina mudaram as di
retrizes de suas políticas de 
comércio exterior. Abando
nou-se o modelo de substi
tuição de importações, sendo 
adotadas políticas de redução 
das barreiras tarifárias e não 
tarifárias. A criação do Mer
cosul, em março de 1991, 
consolidou essas reformas. 
Foi assinado um cronogra- 
ma de desgravação tarifária 
no comércio intrarregional 
que assegurava a criação deA ut
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uma área de livre-comércio 
entre os quatro membros do 
Mercosul (Argentina, Brasil, 
Paraguai e Uruguai) até de
zembro de 1994. Em adição, 
entre 1992/94, negociou-se a 
criação de uma tarifa exter
na comum. Essa, no caso do 
Brasil, aprofundou a Reforma 
Tarifária de 1990. Enquanto 
na Reforma de 1990, a tarifa 
máxima de importação era 
de 40%, a tarifa máxima do 
Mercosul caiu para 20%. O 
bloco, portanto, consolidou o 
compromisso com o processo 
de liberalização comercial.

Falar de Mercosul, no 
momento, pode parecer peça 
de ficção para alguns leito
res. Primeiro, após 1995 e 
com grau de intensidade que 
variou ao longo do tempo, 
foram sendo criadas barreiras 
ao comércio intrarregional e 
exceções para a aplicação da 
tarifa externa comum. Pri
meiro, o projeto de uma união 
aduaneira plena em 2006 
acabou adiado para uma data 
distante (2018?). Segundo, 
a inclusão de parceiros que 
reforçam o protecionismo 
do bloco, como a Venezuela, 
foi entendida como mais um 
sinal de enfraquecimento do 
acordo. Terceiro, o boom de 
exportações da primeira dé
cada do século 21 foi associa
do ao aumento na demanda 
por commodities, em especial 
da China, e pouco contribuiu 
para a formulação de políti

cas comuns que estimulassem 
o comércio intrarregional. E 
quarto, as dificuldades em 
avançar acordos comerciais 
com países extrabloco pas
saram a ser atribuídas às 
divergências de interesses dos 
parceiros do Mercosul.

Em suma, o Mercosul dei
xa de ser identificado como 
um fator que beneficia as di
retrizes das políticas domés
ticas dos países. Não é possí
vel pensar em aprofundar a 
integração quando se elegem 
práticas protecionistas. No 
entanto, o Mercosul deve ser 
pensado num cenário que vá 
além da atual conjuntura.

Destaque
O tema das cadeias globais 
de valor tem sido destaca
do no debate sobre a nova 
onda de regionalismo e na 
configuração produtiva da 
economia mundial. As novas 
tecnologias de informação e a 
redução dos custos de trans
portes permitem a fragmenta
ção das atividades produtivas 
que buscam localizações onde 
possam aproveitar vantagens 
como custo de mão de obra 
e outros determinantes da 
competitividade. Não há 
novidade nisso, mas como 
destaca um dos autores que 
mais tem se dedicado a esse 
assunto, Baldwin (2012), 
agora estão incluídas as ativi
dades de serviços. Para ele a 
participação nas cadeias glo-

bais requer além de abertura 
comercial, a harmonização de 
regras sobre investimentos, 
serviços e direitos de proprie
dade intelectual. Todas essas 
demandas parecem que não 
fazem parte da agenda dos 
países do Mercosul.

A partir de meados da déca
da de 1980, Brasil e Argentina 
iniciaram o estreitamento de 
suas relações comerciais e assi
naram dois acordos1 criticados 
pelos que defendiam amplas 
liberalizações unilaterais, pois 
nenhum dos pactos previa au
mentar o grau de abertura para 
outros países.

Dornbusch (1989) res
ponde a essas críticas com o 
seguinte argumento. NaqueleA ut
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O tema das cadeias 
globais de valor 

tem sido destacado 
no debate sobre 
a nova onda de 
regionalismo e 

na configuração 
produtiva da 

economia mundial

momento, Brasil e Argentina 
ainda estavam presos aos 
seus modelos de substituição 
de importações e, logo, não 
iam promover liberalizações 
profundas e unilaterais. Por 
isso, era importante apoiar 
propostas de liberalização 
intrarregional, pois pelo 
menos haveria ganhos em 
termos de criação de co
mércio. As elevadas tarifas 
de importações impediam 
muitas vezes os fluxos co

merciais. Mesmo que fosse 
constatado desvio de comér
cio — Argentina passasse a 
comprar algum bem do Brasil 
devido à eliminação da tarifa 
de importação no comércio 
entre os dois que antes im
portavam de outro país —, 
Dornbusch considerou que 
o efeito podia ser positivo 
pelos ganhos de economias 
de escala do setor brasileiro 
e queda no preço final para o 
consumidor argentino.
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COMÉRCIO EXTERIOR

Proposta
A diretriz da política indus
trial do Brasil é o adensa
mento das cadeias produtivas 
domésticas. Nesse cenário, 
novas reformas tarifárias, em 
especial, de redução dos pre
ços de bens intermediários e 
facilitações para o comércio 
de serviços não têm sido pro
postas. Como um exercício 
de participação nas cadeias, 
Brasil e Argentina poderiam 
retomar o tema das cadeias 
regionais e acordarem medi
das que viabilizem as cadeias 
identificadas como passíveis 
de produzirem ganhos para 
ambos. Num segundo mo
mento, a percepção que as 
cadeias regionais podem se 
tornar mais competitivas 
com a redução das tarifas 
para o resto do mundo, seria 
o resultado esperado.

Não se exclui a partici
pação dos outros membros 
do Mercosul, mas enquanto 
Brasil e Argentina não si
nalizarem que consideram 
importante continuar o pro
cesso de integração, é alta a 
probabilidade de um cres
cente afastamento dos países 
com economias menores 
(Paraguai e Uruguai).

O gráfico mostra o índice 
de comércio intraindústria 
entre o Brasil e os seus três 
principais destinos de expor
tações. Não é um indicador 
da cadeia de valor, mas es
tima qual a intensidade das

trocas de mercadorias para 
um mesmo setor/indústria.2 
Como era esperado, o índice 
é mais elevado no comércio 
com a Argentina, baixo com 
a China e se situa entre esses 
dois países para os Estados 
Unidos. Calculamos tam
bém o índice somente para 
o comércio de manufaturas. 
Nesse caso, foi de 0,36 para 
a Argentina e 0,16 para os 
Estados Unidos.

O comércio do setor auto
motivo é um dos principais 
responsáveis pelo maior índice 
na Argentina, mas é possível 
pensar a intensificação de 
trocas para a formação de ca
deias em outros setores como 
alimentos processados e pe
troquímicos, por exemplo.

O primeiro passo, assim 
como foi na criação do Mer
cosul, deve ser dado pelos 
governos ao proporem reaver 
o livre-comércio na região e 
uma reforma da tarifa ex
terna comum que contribua 
para a formação de cadeias 
regionais de valor. O conteú
do nacional deve ser trocado 
pelo regional e, nessa mudan
ça, restrito aos setores que a 
região apresente reais possi
bilidades de oferecer bens e 
serviços competitivos com o 
mercado internacional. 
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Caixa de texto
Fonte: Conjuntura Econômica, Rio de Janeiro, v. 67, n. 10, p. 60-63, out. 2013.




