
Estudo demonstra viabilidade do Mercosul 
Patrick Cruz 

São Paulo, 5 de Agosto de 2003 - A análise dos números do comércio entre os 
países do Mercosul mostra a viabilidade do bloco, mesmo que ainda existam 
indefinições no campo político. Esta foi uma das conclusões do estudo "Aspectos 
Microeconômicos do Mercosul: Uma Abordagem sobre o Desempenho das Empresas 
Brasileiras", elaborado pelo professor Sérvulo Vicente Moreira, técnico da Diretoria 
de Estudos Setoriais do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). "As 
empresas se modernizaram, melhoraram e ampliaram suas exportações", disse.  

Em 1990, 3.384 empresas brasileiras venderam para o Mercosul, número que 
saltou para 11.436 em 2001. No período, as exportações do Brasil para o bloco 
passaram de US$ 1,32 bilhão para US$ 6,36 bilhões. O estudo não cita os números 
registrados em 2002 - um "ano de exceção", segundo Moreira.  

  

Continuação 

Bloco vive "fase de acumulação"  
Patrick Cruz 

São Paulo, 5 de Agosto de 2003 - Apesar do momento de negócios em baixa, 
estudo do Ipea atesta a viabilidade do mercado. O Mercosul parece viver sua "fase 
de acumulação", eufemismo que, no mercado financeiro, define o estágio em que 
os mercados estão em baixa, esperando a hora de retomar o crescimento - o 
momento oposto a esse, de alta constante, é a "fase de distribuição". Os termos 
bem podem caracterizar o Mercosul, que assistiu a dias de bonança na década 
passada. Hoje, desaquecido, o bloco (Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai), com 
mais de 200 milhões de habitantes e área total de quase 12 milhões de quilômetros 
quadrados está em sua "fase de acumulação", esperando dias melhores. A dúvida é 
saber se haverá fôlego para isso.  

O professor Sérvulo Vicente Moreira, técnico da Diretoria de Estudos Setoriais do 
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), acredita que sim. Autor do estudo 
"Aspectos Microeconômicos do Mercosul: Uma Abordagem Sobre o Desempenho 
das Empresas Brasileiras", o professor diz que a análise dos bons anos do Mercosul 
mostram sua viabilidade. "As empresas se modernizaram, melhoraram e ampliaram 
suas exportações", disse. Para ele, não se pode confundir a indefinição política de 
andamento do bloco com seu aspecto econômico. "Pode-se concluir que o aumento 
expressivo das exportações brasileiras para o Mercosul tem impactado 
positivamente a economia doméstica. As empresas exportadoras para este mercado 
têm aumentado o uso de insumos nacionais, de tecnologia e de mão-de-obra com 
ampla repercussão em outros segmentos do setor produtivo interno", diz o estudo.  

A sentença, aliás, condensa o conteúdo do trabalho elaborado pelo professor. Em 
1990, segundo o levantamento, 3.384 empresas exportadoras brasileiras 
realizaram vendas para a Argentina, Paraguai e Uruguai; em 2001, o número havia 
saltado para 11.436. As exportações do Brasil para o bloco pularam de US$ 1,32 
bilhão em 1990 para US$ 6,36 bilhões em 2001 - no período, as vendas brasileiras 
para a Argentina, seu principal parceiro regional, foram de US$ 645,1 milhões para 
US$ 5 bilhões, um aumento de 775,4%.  

Sinais de melhora 



O estudo exclui os fracos números apresentados em 2002, ano em que a crise 
argentina teve impacto mais forte sobre o bloco. As exportações do Brasil para o 
Mercosul caíram 48%, para US$ 3,31 bilhões, enquanto, para a Argentina, o 
declínio foi ainda mais expressivo: 53,1%, para US$ 2,34 bilhões. Caso de exceção, 
segundo Moreira. "O ano passado foi atípico, um momento difícil, mas todos os 
outros blocos, como a União Européia, por exemplo, já passaram por suas fases 
ruins. A tendência do Mercosul não é essa (de se manter em baixa), mas a de um 
envolvimento maior dos governos", disse. "E já há sinais de que 2003 não será tão 
ruim quanto 2002." De fato, o intercâmbio brasileiro com o bloco tem apresentado 
sensível elevação. Segundo a Secretaria de Comércio Exterior (Secex), ligada ao 
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio brasileiro, as exportações do 
Brasil para o bloco até junho cresceram 54%, para US$ 2,28 bilhões, em relação ao 
mesmo período do ano passado. O desempenho ainda está aquém de anos de 
maior fartura, mas já representa quase 70% das exportações do País para o bloco 
registradas no ano passado.  

Avanço na empregabilidade  

Com o crescimento no número de empresas brasileiras envolvidas no comércio com 
o Mercosul, avançou também o número de trabalhadores que dependem do bloco. 
Em 1991, a soma de funcionários de exportadores do País era de 1,57 milhão, 
número que passou a 1,91 milhão em 2000, último dado citado pelo estudo. O pico, 
entretanto, foi atingido em 1995, quando os exportadores do Brasil para o Mercosul 
empregavam 2,15 milhões de pessoas. As regiões Sul e Sudeste são apontadas 
como as que mais se beneficiaram do aumento do comércio regional.  

Complementariedade  

Em seu estudo, o professor Moreira insiste no incentivo à complementaridade entre 
os países do bloco. O assunto foi tema de outro estudo, este feito pelo Centro de 
Economia Internacional, ligado ao Ministério de Relações Exteriores da Argentina. O 
texto de "Cooperação Macroeconômica no Mercosul: Uma Análise da 
Interdependência e Uma Proposta de Cooperação" fala em "altos níveis de 
interdependência" entre os membros do bloco, o que leva a uma forte necessidade 
de aumento da integração regional. Para isso, diz o estudo, o bloco precisa 
trabalhar sobre três aspectos principais, dado seu histórico macroeconômico: 
estabilidade nominal, solvência fiscal e crescimento sustentável a longo prazo. "A 
cooperação no aspecto das fontes de vulnerabilidade interna poderia basear-se em 
objetivos fiscais, monetários e de conta corrente junto com o compromisso de não 
sobrecarregar choques negativos nos parceiros comerciais. No aspecto da 
vulnerabilidade externa, (os países) deveriam basear-se na regulamentação mais 
prudente dos fluxos de capitais de curto prazo."  
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