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Após quase quatro anos em crise no Mercosul, sem soluções para os obstáculos à 
integração das economias do Brasil, da Argentina, do Uruguai e do Paraguai, o 
presidente Luiz Inácio Lula da Silva tenta, hoje e amanhã, na capital paraguaia, 
comprometer os vizinhos com uma agenda de medidas para consolidar o bloco e evitar 
divergências nas negociações comerciais, como a da Área de Livre Comércio das 
Américas (Alca). A agenda, prevê que, até o fim de 2004, os quatro países eliminarão 
suas diferenças e passarão a adotar regras comuns em matéria de defesa comercial 
(medidas antidumping e salvaguardas contra surtos de importação). 
 
A agenda, proposta por Lula aos presidentes dos países vizinhos na reunião de Cúpula 
do Mercosul, que terá sua abertura oficial amanhã, vem sendo chamada de "Objetivo 
2006", em referência ao ano em que, segundo os acordos originais do bloco, deveriam 
estar extintas todas as barreiras ao comércio de produtos e serviços entre os quatro 
países. 
 
Os sócios tem, também, suas próprias demandas na reunião que, na prática, começou 
ontem, com o encontro de equipes dos ministérios da Fazenda e Bancos Centrais dos 
quatro países e dos associados Chile e Bolívia. O Paraguai cobra medidas para reduzir 
a "assimetria" entre as economias da região; a Argentina tem sugerido algum 
"mecanismo de compensação" para proteção aos produtores nacionais em caso de 
súbita disparidade nas taxas de câmbio entre os vizinhos. 
 
A diplomacia brasileira vê com reservas as sugestões apresentadas para redução de 
"assimetrias" (como a criação de um fundo para infra-estrutura no Mercosul) e ignora 
as idéias de mecanismos de compensação. Como prioridade, propôs um programa em 
duas etapas, no qual a primeira, até o fim de 2004, se destinaria a concluir 
negociações sempre adiadas no Mercosul, como o acordo sobre defesa comercial e 
regulamentação conjunta dos incentivos ao setor privado.  
 
Até o fim de 2003, o Brasil gostaria de obter regras comuns para a prestação de 
serviços (como  consultoria, assistência jurídica, engenharia) e para compras 
governamentais - o que significaria o o fim da discriminação entre brasileiros, 
uruguaios, argentinos e paraguaios nas compras do setor público nos quatro países. 
Há resistências a essas propostas entre os sócios; o Uruguai diz não poder, por 
exemplo, mudar, a médio prazo as regras que dão preferências aos fornecedores 
nacionais nas compras de governo. 
 
O ano de 2006 é, também, o último de mandato dos atuais presidentes da Argentina e 
do Brasil e quando chega a seus últimos meses o governo do recém-eleito presidente 
do Paraguai, Nicanor Duarte. O "Objetivo 2006" defendido por Lula prevê ainda 
medidas - que devem ser mencionadas no discurso de amanhã do presidente - para 
integração política, social e cultural; para lançar as bases de um mercado comum, 
como o da União Européia; e para criar uma "nova agenda" nas economias da região, 
com iniciativas nas áreas de ciência e tecnologia e políticas industriais. Entre as 
propostas incluídas no primeiro desses temas, está a sugestão de um Parlamento do 
Mercosul, idéia que Lula quer ver discutida, a partir dos próximos dias, pela comissão 
parlamentar conjunta dos quatro países, hoje dedicada a avaliar as decisões tomadas 
pelo bloco. 
 



O Brasil quer eliminar, a curto prazo, ainda, o excessivo número de exceções à Tarifa 
Externa Comum (TEC), o imposto de importação cobrado pelos integrantes do 
Mercosul nas importações de produtos de outros países. A reunião deve decidir o que 
fazer em relação as decisões tomadas unilateralmente pelos sócios em relação a tarifas 
de máquinas e equipamentos para a indústria, medicamentos e bens de consumo, que 
passaram a ter tarifas diferenciadas. Essas exceções deveriam, por acordo, terminar 
agora em junho, mas Brasil e Argentina já negociaram sua extensão até o fim de 
2003. O governo brasileiro, que gostaria de acabar com essas exceções, cedeu aos 
argumentos argentinos de que seria necessário mais tempo para desmontar o sistema, 
que prevê até subsídios aos produtores locais submetidos à concorrência importados 
com tarifas mais baixas. 
 
Ontem, representantes dos ministérios da Fazenda e dos Bancos Centrais dos quatro 
países e dos associados Bolívia e Chile iniciaram uma reunião que termina hoje, com a 
presença dos ministros, sobre a coordenação das políticas macroeconômicas dos 
integrantes e associados do Mercosul. 
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