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alguns pontos de convergência com o novo regionalismo asiático, em que objetivos

1. Introdução

comerciais de liberalização (eventualmente apenas parcial) são complementados, na
agenda da integração, por fins de cooperação.

A América do Sul é palco, nos últimos anos, de um processo de revisão crítica das

políticas econômicas adotadas na região nos anos 90. Esse processo não ocorre em

todos os países: alguns deles confirmam e aprofundam as opções feitas na década
anterior, mas outros revêem em distintos graus, é bem verdade, algumas das escolhas

liberalizantes que marcaram os anos 90. Isso é particularmente claro na área da política
comercial unilateral e negociada, em especial nas negociações com os países desenvolvidos e no tratamento da agenda intra-regional.

Mas o regionalismo pós-liberal tem, na região, características muito específicas que o
distinguem de outros processos nutridos pelo mesmo ambiente de revisão da agenda
liberalizante das décadas anteriores e é disso que se tratará nesse trabalho.

Na seção 2, se fará referência aos principais vetores da agenda de integração na região
nos anos 90, em que prevaleceu o paradigma do “regionalismo aberto”. Na seção 3, a

emergência do regionalismo pós-liberal será contextualizada no marco de um ambiente

Emerge, através de iniciativas bastante heterogêneas como a UNASUL e a ALBA,

um regionalismo pós-liberal na região, que pretende expressar, no campo das relações

intra-regionais, uma nova ordem de prioridades e uma nova agenda diretamente rela-

cionada ao deslocamento para a esquerda do eixo de poder político em diversos países
da região.

internacional marcadamente crítico das políticas econômicas dos anos 90 e de um diagnóstico igualmente crítico da experiência integracionista da década de 90 na região.

Na seção 4 discutem-se as relações possíveis entre as experiências herdadas dos anos

90 e o novo paradigma do regionalismo: tais iniciativas são incompatíveis ou há espaço

para convergências e complementações entre elas? A seção 5 reúne as considerações

Esse fenômeno se insere em um marco internacional mais amplo, favorável ao prote-

finais do artigo.

cionismo e ao nacionalismo econômico (inclusive nos países desenvolvidos), e tem
* Centro de Estudos de Integração e Desenvolvimento – CINDES.
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2. A agenda de integração dos anos 90 na
América do Sul
A década de 90 se caracterizou, na América do Sul, por intensa atividade na área das

negociações comerciais intra-regionais. De um lado, acordos de integração e processos

de liberalização preferencial pré-existentes adquiriram renovado dinamismo. Isso é
particularmente claro no caso dos acordos bilaterais negociados no âmbito da ALADI:
nos anos 90, esses acordos tornaram-se mais ambiciosos e abrangentes, configurando o

que se denominou “a terceira geração” dos acordos ALADI. De outro lado, a dimensão
sub-regional ganhou relevância como eixo de desenvolvimento de acordos de integra-

ção explicitamente voltados para a geração de formas mais profundas de integração,
como as uniões aduaneiras e os mercados comuns. À Comunidade Andina de Nações,

que já explicitara esses objetivos antes dos anos 90, veio se juntar, nessa década, o
MERCOSUR, criado em 1991 a partir de uma iniciativa originalmente bilateral envolvendo o Brasil e a Argentina.

Este conjunto de iniciativas foi caracterizado como a expressão de um novo tipo de
regionalismo, que teria emergido em ruptura com os modelos vigentes nas décadas

anteriores. Os processos de integração e de liberalização preferencial na América do
Sul antes dos 90 se caracterizavam pelo fato de seus objetivos e métodos serem for-

temente condicionados pelos modelos de desenvolvimento adotados pela maioria dos

países da região nas décadas anteriores, centrados na industrialização por substituição
de importações.

O regionalismo dos anos 90 se distingue do que o precedeu na América do Sul princi-

palmente por estar vinculado a um contexto político de revisão dos projetos nacionais

de desenvolvimento apoiados na industrialização protecionista. Na área de política

comercial, essa revisão se traduziu em aberturas unilaterais em relação ao resto do

mundo e incluiu iniciativas diversas de negociação comercial, em âmbito bilateral e
sub-regional.

Além de articulado a políticas comerciais liberalizantes, o novo tinha objetivos ambi-

ciosos na área de comércio de bens (a eliminação das tarifas, em âmbito preferencial,
sendo o objetivo geral) e integrava à sua agenda outros temas, até então ausentes da

agenda intra-regional, como o comércio de serviços, os investimentos, etc. A vertente
sub-regional do “regionalismo aberto” na América do Sul tinha ambições ainda maio-

res, ao definir como objetivo explícito dos projetos a constituição de uniões aduaneiras

e, mais além, de mercados comuns. É em relação a este objetivo que as dificuldades
para avançar no processo integracionista dos anos 90 se explicitaram de forma mais
nítida no final daquela década e início da corrente.

O caso do Mercosul é exemplar a este respeito. A agenda desse projeto encontra-se

praticamente bloqueada há vários anos e não parece haver perspectivas de curto prazo

para que se avance na direção de superar os obstáculos que existem no caminho do
bloco para esse modelo de integração. Frente às queixas crescentes dos países peque-

nos, renovam-se os prazos transitórios em que seguirão vigentes regimes especiais

de importação e exceções à TEC, e a própria Argentina – cuja política econômica se
orienta cada vez mais por viés “mercado internista” e protecionista – parece desinteressar-se da agenda de aprofundamento da União Aduaneira e da atuação em bloco nas

Esse condicionamento significava, para os acordos negociados no âmbito da ALADI,

por exemplo, níveis baixos de ambição liberalizante e troca de concessões em produtos
nos quais a liberalização preferencial não ameaçava a produção doméstica ou em que
não havia produção doméstica. Em conseqüência, os efeitos pró-competitivos destes
acordos foram muito limitados.

frentes externas de negociação.

Por outro lado, os esforços de acelerar e consolidar, em nível regional, a liberalização
comercial alcançada através dos projetos sub-regionais (Mercosul e CAN), concre-

tizados na proposta de constituição de um Espaço de Livre Comércio reunindo os
países da ALADI – ou seja, os países sul-americanos mais o México e Cuba – também
encontram fortes obstáculos para avançar. Pelo menos parte dessas dificuldades pode
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ser atribuída ao fato de que o modelo que serve de base para os debates se referen-

cios de uma maior abertura foram ilustradas claramente por ocasião da aprovação do

tuição do ELC e hoje, verificou-se uma significativa mudança no ambiente político

americano, em torno da aprovação dos ALCs com a Colômbia e o Panamá.

cia ao regionalismo aberto. No entanto, entre o lançamento da proposta de constiem que se processam as negociações comerciais e tal mudança “empurra” as negociações, na região, para outros modelos e paradigmas que se pretendem afirmar criti-

CAFTA – DR e voltam a sê-lo hoje através dos difíceis debates, no Congresso norte-

cando o regionalismo aberto e seus resultados. Ou seja, a proposta de constituição de

3.1. Da hegemonia do pós-liberalismo e do nacionalismo econômico à
heterogeneidade das estratégias de inserção internacional

uma década de revisionismo explícito em relação aos modelos de política doméstica e

A consolidação deste novo ambiente representa marcada inflexão no quadro interna-

um ELC ALADI se parece cada vez mais com um projeto dos anos 90 deslocado em
externa dominantes naquele período.

aberto”. De fato, a conclusão bem sucedida da Rodada Uruguai, aliada à dissipação das

3. A emergência do regionalismo pós-liberal
na América do Sul
O quadro de impasse que caracteriza os projetos de integração típicos dos anos 90 é
intensificado pelo fato de que o começo do novo século é marcado por uma mudança
“ambiental” significativa. De fato, as políticas de abertura dos anos 90 não sofreram
uma reversão nítida, embora algumas inflexões na direção de políticas mais protecio-

nistas sejam perceptíveis em alguns países. De maneira geral, prevalece uma atitude

mais cautelosa em relação à liberalização unilateral e, em vários países da região,
há resistências a aprofundar a liberalização preferencial, inclusive dentro da própria
região. Além disso, os regimes de investimento externo herdados das décadas anterio-

res – em geral bastante liberais – sofrem revisões que tendem a ser, em alguns casos,
mais drásticas do que as que se observam no plano das políticas comerciais.

Este novo contexto não é exclusivo da região, como o atesta a crescente relevância,
inclusive em países desenvolvidos, da agenda de gestão das conseqüências da globa-

lização e de seus impactos negativos1. Inclusive nos Estados Unidos, que são um ator
chave nas relações comerciais mo hemisfério, as reservas sobre os custos e benefí-

1

6

cional em que se desenvolveram, na América Latina, as experiências de “regionalismo
preocupações com a situação macroeconômica dos EUA e com a formação de “for-

talezas” comerciais regionais, convergiram para desenhar, ao se concluir a primeira
metade dos anos 90, um quadro favorável ao crescimento dos fluxos de comércio e
pouco propício à expansão descontrolada de iniciativas protecionistas.

A agenda de negociações comerciais parecia destinada a expandir-se continuamente:
depois de integrar, na Rodada Uruguai e no NAFTA, o comércio de serviços e os direi-

tos de propriedade intelectual, a lista de novos temas incluía investimentos, política de

competição, além de meio ambiente e de normas trabalhistas. Liberalização dos fluxos de
comércio e investimentos e convergência de padrões regulatórios visando a garantir proteção e previsibilidade a esses fluxos eram os vetores centrais das negociações e tais objetivos foram perseguidos com especial intensidade nas negociações não multilaterais.

Na América do Sul, essa tendência liberalizante traduziu-se tanto em estratégias nacio-

nais de liberalização unilateral do comércio, quanto em esforços para negociar acordos
comerciais ou para redefinir métodos e objetivos dos acordos bilaterais ou sub-regionais entre os países da região herdados do período da substituição de importações.

Esse quadro começou a se alterar a partir da sucessão de crises das economias emergentes nos últimos anos do século, que chegaram à região com a desvalorização cam-

bial no Brasil, em 1999, e da Argentina, em 2001. Junto com a constatação do fraco

Ver Rios, S. e Motta Veiga, P. (2006)

desempenho das economias da região durante os anos 90, essas crises contribuíram
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para um questionamento crescente das estratégias nacionais de revisão do papel do

Gradualmente, o nacionalismo econômico voltou a ganhar força, em países em desen-

e o resto do mundo.

crescimento – e em países desenvolvidos – onde o nacionalismo coloca em questão até

Estado na economia e de liberalização dos fluxos de comércio entre os países da região

Simultaneamente, nos principais países da OCDE, ganhou força, entre diferentes seto-

volvimento – onde renasceu a preocupação com a criação de capacidade endógena de
mesmo o mais antigo e sofisticado esquema de integração regional, a União Européia.

res sociais, a percepção de que a globalização teria ido “longe demais”. Nessa visão,

Neste cenário, cresceu significativamente a tolerância em relação à diversidade polí-

além de produzir desemprego no Norte, poderia levar as políticas a convergir em torno

rationale na redução da pobreza e da desigualdade e em argumentos de desenvolvi-

a competição regulatória ensejada pelo crescimento da interdependência econômica,
de padrões baixos e de critérios mínimos, com isso ameaçando normas sociais e valores culturais consagrados nestes países .
2

tica e institucional: assim, propostas políticas “heterodoxas” que, no Sul, buscam sua
mento têm, além de receptividade doméstica, forte apoio de segmentos da opinião
pública e de formadores de opinião nos países do Norte.

Enquanto nos países em desenvolvimento com maior peso nas negociações comer-

O ambiente pós-Consenso de Washington é mais permissivo em relação a estratégias de

condicionada pela “agenda de desenvolvimento”, nos países desenvolvidos a postura

redução da pobreza, etc. Além disso, essa tolerância é lubrificada pela enorme liquidez

ciais a agenda de liberalização e de convergência regulatória se tornava cada vez mais
frente às negociações passou a traduzir com intensidade crescente todo tipo de “non

inserção que se distanciam do padrão liberal em nome de objetivos de desenvolvimento,

que caracterizou os mercados financeiros internacionais nos primeiros anos do século e

trade concerns”.

pelo otimismo que acompanha este tipo de conjuntura.

A reversão do processo de expansão da agenda temática de negociações comerciais,

É neste ambiente que a revisão de estratégias de desenvolvimento tem lugar na Amé-

ressurgimento do nacionalismo econômico na União Européia são exemplos eloqüen-

cimento, pelas reformas liberais – e sobretudo por aquelas que adotaram um viés

patente ao longo da Rodada Doha da OMC, o fracasso das negociações da ALCA e o

tes de tendências que ganham força nesse novo cenário. Nele, as agendas domésticas
ou paroquiais adquiriram maior importância, os custos da liberalização passaram a ser
estridentemente vocalizados e os consensos domésticos e internacionais pró-liberalização perderam solidez.

rica Latina, a partir da explicitação dos fracos resultados gerados, em termos de cresmaximalista – empreendidas a partir de meados dos anos 80 nos países da região.

Neste processo, também os esquemas de integração, inclusive os intra-regionais, são
questionados por seu caráter exclusivamente comercial e são percebidos como parte do
framework de política que dominou os anos 90.

Desaparece a “convergência liberal” dos anos 90, dando lugar à adoção de estratégias
Houve, a partir de 1997 sobretudo, diversas manifestações de que posições políticas contrárias a novas iniciativas de liberalização, tanto multilaterais, quanto regionais, passaram à ofensiva, logrando
bloquear por vários anos a aprovação da fast track authority pelo Congresso dos EUA ao Executivo e
impedir a conclusão das negociações do Acordo Multilateral de Investimentos (AMI), na OCDE, além
de exigir a participação das ONGs ambientais e de representantes sindicais nos diversos foros de negociação comercial. Tais forças contribuíram ativamente para o fracasso da Reunião Ministerial da OMC,
em Seattle, em dezembro de 1999.
2
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diversas – e inclusive divergentes – de inserção internacional. De um lado, alguns
países buscam ampliar sua integração à economia internacional implementando polí-

ticas de abertura comercial para bens e serviços e de estabilidade de regras e proteção
aos investimentos estrangeiros. Esses são os países que negociaram ou gostariam de

iniciar negociações com os EUA e que, à exceção do Chile, fazem parte de esquemas
sub-regionais de integração que pretendem ser uniões aduaneiras.
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De outro lado, consolidou-se um grupo de países que resistem não apenas a realizar

os países do MERCOSUL e o Chile têm posturas ofensivas nas negociações para libe-

missos com regras em serviços e investimentos nos acordos comerciais. Esses são os

agricultura e tendem a adotar posturas mais defensivas, em particular nas negociações

movimentos mais expressivos de abertura comercial, mas também a assumir compropaíses que resistem a avançar em negociações com os EUA (Argentina, Brasil, Venezuela e Bolívia).

Até recentemente, o Brasil era praticamente o único país sul-americano que tinha preo-

ralização do comércio agrícola, os países andinos têm muitos segmentos sensíveis na
com o MERCOSUL. Esse é um dos problemas para acomodar a Venezuela no MERCOSUL: as agendas de interesses não são convergentes.

Há, pois, uma clara segmentação das estratégias de inserção internacional vigentes na

cupações defensivas em temas como investimentos, serviços ou compras governamen-

América do Sul – em contraste com o que ocorria nos anos 90 – mas há, mais além da

e serviços e já assinaram diversos acordos bilaterais de investimentos, que estabelecem

a geração de consensos abrangentes (multi-temáticos) dentro de cada um dos grupos.

tais. Os demais países têm, em geral, mercados mais abertos que o brasileiro para bens
elevados padrões de proteção.

oposição entre “aberturistas” e revisionistas, outras linhas de clivagens que dificultam

Nos últimos tempos, os movimentos de revisão das políticas econômicas de países

3.2. Os impasses do “regionalismo aberto”: dois diagnósticos
contrastantes

ciais e nos regimes de investimentos praticados por esses países, com recrudescimento

As dificuldades para superar os limites da liberalização intra-regional conduzida atra-

como Argentina, Venezuela e Bolívia vêm provocando mudanças nas políticas comerdo protecionismo e do nacionalismo.

Mas, mesmo entre esses países há diferenças importantes: apenas na Argentina há um
claro recrudescimento do protecionismo comercial, concentrado na resistência à redu-

ção de tarifas para produtos industriais nas negociações da OMC, na imposição de
barreiras às exportações brasileiras deste tipo de produtos e na imposição de restrições

vés dos acordos de terceira geração da ALADI e o impasse a que chegaram os expe-

rimentos sub-regionais explicitamente orientados para o modelo de União Aduaneira

estiveram na origem de dois diagnósticos bastante divergentes acerca dos fatores que
estariam por trás de tais evoluções e resultados. Os traços essenciais desses dois diagnósticos “concorrentes” serão apresentados a seguir de forma estilizada.

às exportações de produtos alimentícios. Venezuela e a Bolívia parecem mais preocu-

O primeiro diagnóstico atribui essas dificuldades a uma combinação de fatores econô-

serviços, tendência que também se observa, embora de forma menos estridente politi-

entre as estruturas produtivas e o padrão de inserção internacional das economias da

padas em rever políticas relacionadas aos investimentos estrangeiros e às regras para
camente, no caso da Argentina, no que se refere ao tratamento concedido a empresas
estrangeiras que investiram em serviços de infra-estrutura (água e esgoto, energia).

Por outro lado, determinados temas que fazem parte da agenda de negociação comercial
tendem a gerar, entre os países sul-americanos, divergências que pouco ou nada têm

a ver com o fato destes se vincularem à corrente de aprofundamento da integração ou
revisionista (em relação à estratégia adotada nos anos 90), remetendo essencialmente
a características estruturais e a vantagens comparativas de suas economias. Enquanto

10
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micos e político-institucionais, relacionados tanto às diferenças marcantes que existem
região, quanto a divergências nas preferências de política entre os países.

As diferenças estruturais entre países geram incentivos muito assimétricos para avançar na integração regional – sobretudo nos casos em que o projeto de integração requer

o abandono, pelas autoridades nacionais, de margens de liberdade para fazer políticas.
As divergências nas preferências de política, que traduzem em boa medida o peso
político dos setores protecionistas e import-competing em cada país, têm efeito seme-
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lhante, dificultando a adoção de regras e disciplinas sub-regionais ou bilaterais que
limitem a margem de ação dos policy-makers nacionais.

O resultado dessa convergência de fatores seria, nessa visão, acordos com baixo nível

de institucionalização latu sensu – ou seja, baixo grau de capacidade para gerar regras

Portanto, essa visão privilegia a dimensão comercial e econômica da integração, tanto
no que se refere à identificação dos atores relevantes para os processos – que seriam os

agentes econômicos privados – quanto no que diz respeito ao estabelecimento de regras

e disciplinas capazes de dar estabilidade e previsibilidade às iniciativas daqueles atores.

e de fazê-las cumprir – e com escassa vocação real para evoluir em direção a for-

Frente aos impasses dos projetos de União Aduaneira, esse diagnóstico tende a priorizar

(2003), “não é um acaso que o impasse central do MERCOSUL se tenha manifestado

áreas de livre comércio em escala sub-regional ou regional, que ademais poderiam se

mas de integração mais profundas, como a União Aduaneira. Conforme Motta Veiga
essencialmente quando se tratou de discutir temas não diretamente comerciais e que
envolvem políticas consideradas domésticas pelos Estados-membros”. Apesar da crise

crescentemente manifesta, as negociações intra-MERCOSUL não foram paralisadas e

os esforços para alargar a agenda de temas cobertos pela integração acabaram gerando
dois resultados nefastos para a credibilidade do projeto. De um lado, em campos per-

a idéia de se consolidar, com as regras e instituições que se fizerem necessárias para tal,

articular com outras iniciativas de liberalização com terceiros países. A idéia de concre-

tização de um Espaço de Livre Comércio no âmbito da ALADI foi concebida no marco

desse paradigma de integração, embora venha sofrendo influência, ao longo dos anos
em que o tema é debatido, da visão heterodoxa que informa o segundo diagnóstico.

tinentes ao funcionamento de uma União Aduaneira, optou-se por produzir regras e

Esse diverge nitidamente do primeiro diagnóstico em vários sentidos e poderia, em

aplicação teórica a distintos campos das vidas econômica, social e política dos países-

ciado por uma visão crítica das reformas liberais e das experiências de integração dos

resultados raramente GATT-plus. Por outro lado, novas medidas foram adotadas com
membros, independente de sua relevância para o processo de integração.

A ampliação da agenda sub-regional (ou bilateral) é percebida, nessa visão, como uma

fuite en avant: “perde-se o sentido da relevância efetiva dos diferentes temas para a

etapa da integração que se está vivendo e, nos temas importantes para a integração,
opta-se por compromissos superficiais, que agregam pouco “conteúdo efetivo” aos

contraste com o primeiro, ser denominado de pós-liberal. Esse diagnóstico é influen-

90 - baseadas no regionalismo aberto – que aponta para o excesso de ênfase conferido
por esses esquemas bilaterais e sub-regionais às questões comerciais, o que os teria

levado a ignorar temas relacionados às assimetrias estruturais entre os países-membros
e, de forma mais geral, a deixar de lado preocupações com as dimensões produtivas e
“de desenvolvimento” dos processos de integração.

compromissos já assumidos nas instâncias multilaterais.

Esse fato teria contribuído para mitigar a legitimidade dos processos sub-regionais

Resultaria daí um “baixo grau de efetividade da integração”, no que se refere à sua

projetos como a criação de um fundo de convergência estrutural (o FOCEM, criado

capacidade para influenciar os comportamentos de agentes privados e públicos, vis à
vis a situação prevalecente antes do surgimento do bloco: a existência do acordo de

integração e de restrições derivadas dos compromissos sub-regionais assume papel
pouco relevante na formulação e implementação de políticas e estratégias públicas e
privadas dos distintos atores.

de integração nos países-membros. No MERCOSUL, esse diagnóstico alimenta tanto
recentemente), iniciativas e debates, em geral nada elucidativos, em torno da “comple-

mentação de cadeias produtivas” em escala sub-regional e propostas de ampliação da
agenda de integração para incluir dimensões sociais, culturais, políticas, etc.

Portanto, no que diz respeito a manifestações mais recentes do regionalismo sul-ame-

ricano, as experiências em curso se inspiram, sobretudo, no diagnóstico pós-liberal.
Países cujas políticas seguem orientadas pela perspectiva de integração internacional,

12
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como o Chile, a Colômbia e o Peru, buscam fortalecer seus laços comerciais com

Do outro, como resultado das profundas divergências entre os objetivos que os dife-

dificuldades para integrar a suas agendas comerciais as propostas heterodoxas em que

recíproca entre governos com distintas orientações políticas, a negociação tem levado

países de extra-zona, tanto desenvolvidos quanto em desenvolvimento, e encontram
se concentram os esforços do regionalismo sul-americano hoje.

rentes países atribuem ao projeto de integração regional e do baixo grau de confiança
à busca de “mínimos denominadores comuns” aceitáveis por todos os governos da
região, ainda que isso se faça às custas da perda de “conteúdo efetivo”, no plano econô-

mico, dos esforços integracionistas. Tendem a se reproduzir assim, no plano regional,

4. Entre o novo regionalismo e as iniciativas
dos anos 90, há espaço para a integração
regional ?
Nesse artigo, se buscou colocar em evidência os traços distintivos do regionalismo

pós-liberal na região, enfatizando os elementos de descontinuidades que esse para-

digma introduz em relação ao modelo dominante nos anos 90. A questão que agora
se coloca é outra: que tipo de relação se estabelecerá, nos próximos anos, entre as ini-

ciativas herdadas dos anos 90 – marcadas pelo paradigma da liberalização – e aquelas

inspiradas pelo regionalismo pós-liberal? A emergência deste significa a “morte” do
outro, ao menos no plano sul-americano?

Em princípio, não há entre a UNASUL e os acordos sub-regionais que se consolidaram

na região nos anos 90 nenhuma incompatibilidade de fundo. A UNASUL pode ser

as mesmas dificuldades e os mesmos métodos de construção de consenso que levaram
os esquemas sub-regionais de integração ao impasse.

Além disso, cada vez mais parece claro que, num quadro de forte “politização” das
agendas de política comercial e dos projetos de integração, dificilmente algum tipo de
articulação virtuosa entre a herança integracionista dos 90 e as novas iniciativas poderá
ocorrer. Com a saída venezuelana da CAN, sua “migração” para o MERCOSUL e a
assinatura, por países andinos, de acordos de livre comércio com os EUA, a hipótese

de uma aproximação entre os dois blocos sub-regionais sob o guarda-chuva da UNA-

SUL parece mais distante, enquanto a perspectiva de uma clivagem entre blocos em
função de alinhamentos políticos se torna mais plausível.

Nesse contexto, de que fatores ou variáveis depende o futuro da integração sul-americana e quais os cenários plausíveis para esse processo nos próximos anos?

vista como o vetor da extensão geográfica e da expansão temática dos acordos sub-

Há pelo menos três variáveis internas e duas externas cuja evolução e interação pare-

(processo que já avançou bastante através dos ACEs firmados bilateralmente entre

a dez anos. Do lado das variáveis internas, encontram-se:

regionais, articulando em uma área de livre comércio os dois acordos sub-regionais

países do MERCOSUL e da CAN) e integrando à agenda desse espaço maior (a região)

cem destinadas a influenciar as perspectivas da integração regional nos próximos cinco

temas como energia, infra-estrutura, comércio de serviços e investimentos. Esse movi-

- o grau de politização das agendas comerciais nacionais e a incidência desse fenô-

aduaneira, se esse continuar a ser o objetivo estratégico daqueles acordos.

- a evolução política doméstica na maior economia da região – o Brasil – e os seus

mento não impediria aos acordos sub-regionais de seguirem avançando rumo à união

No entanto, a curta experiência de construção da UNASUL já foi suficiente para trazer
à tona as dificuldades para que tal articulação “virtuosa” possa emergir. De um lado,

meno sobre os projetos de integração em escala sub-regional e regional;

reflexos sobre a política externa, em geral, e sobre a política regional, em particular, desse país; e

parece haver uma irresistível tendência à expansão sem limites da agenda do projeto.
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- a consolidação, em diferentes países da região, de interesses econômicos privados
(empresariais) gerados a partir do crescimento dos fluxos de comércio e de investimento intra-regionais.

As variáveis externas não têm, sobre a emergência de um ou outro cenário, o mesmo
grau de influência que exercem os fatores endógenos. De fato, as variáveis exógenas

condicionam o futuro da integração regional ao favorecer ou dificultar a emergência,
a consolidação ou a reversão de certas tendências cujas origens são locais – e “locais”,

nesse caso, significa principalmente nacionais e secundariamente regionais. Há duas

variáveis exógenas que, nos próximos anos, parecem capazes de influenciar o curso e

em relação aos temas da integração e às alianças preferenciais para construir o projeto
sul-americano, mas atribui prioridade às relações com seus parceiros do Mercosul e,
em particular, Argentina e Venezuela. O volume e a dinâmica dos fluxos de comércio

e investimentos intra-regionais não se alteram a ponto de influenciar a economia polí-

tica do processo. Nesse quadro, os interesses empresariais favoráveis a projeto sul-

americano continuarão relativamente pouco expressivos econômica e politicamente,
e sua estratégia será de adaptação às circunstâncias políticas da região, os interesses
privados atuando apenas como seguidores das iniciativas estatais e não como impulsionadores de agendas próprias.

o ritmo da integração sul-americana:

Nesse cenário, os projetos sub-regionais de integração herdados da década de 90 con-

- o ambiente do sistema de comércio mundial e, em especial, a consolidação de um

perderá momentum, prejudicado pela politização da agenda e pelas divergências entre

quadro combinando a escassa geração de resultados nas negociações multilaterais

com o recrudescimento do protecionismo e do nacionalismo econômico no Norte
como no Sul; e;

tinuarão a encontrar as dificuldades que vêm enfrentando e o projeto sul-americano
países. A integração regional perde gradativamente relevância frente a estratégias unilaterais, bilaterais e eventualmente sub-regionais dos países sul-americanos.

- a evolução macro-econômica em âmbito internacional, particularmente naquilo que

Cenário 2: no segundo cenário, a polarização hoje vigente se acentua, traduzindo de

internacionais, ao processo de redução desses desequilíbrios e a seus efeitos sobre

nais entre os países “liberais” e os “estatistas-protecionistas”. O Brasil, por fatores

diz respeito aos desequilíbrios hoje existentes entre alguns dos principais players
os preços das commodities exportadas pelos países sul-americanos.

Cenário 1: o primeiro cenário – dito inercial – representa apenas a continuidade das

tendências hoje dominantes quando se trata do tema da integração na região. Nesse
cenário, a situação macro-econômica externa é favorável aos países da região, bene-

ficiando os preços das commodities exportadas por aqueles, e o ambiente político em

forma cada vez mais clara a divergência de modelos políticos e econômicos nacio-

domésticos e por preocupações com a preservação do projeto de União Aduaneira no
Mercosul, se alia explicitamente a Venezuela e Argentina, deixando em segundo plano
o projeto regional de integração sul-americana e aceitando a agenda dos seus parcei-

ros preferenciais. Além do mais, negociações preferenciais com países do Norte estão
excluídas dos planos desse conjunto de países.

que ocorrem as negociações comerciais, embora marcado pelo nacionalismo econô-

Esses movimentos incentivam os países “liberais” a fortalecer as relações entre eles,

buscam legitimar-se recorrendo ao anti-liberalismo.

das regras negociadas com os países do Norte (especialmente os EUA) e da estratégia

mico, gera uma espécie de complacência para políticas e estratégias heterodoxas que

No plano interno, prevalece o quadro de polarização de posições em relação à agenda

de integração, associado à politização das opções exercidas pelos diferentes países em

suas estratégias de inserção internacional. O Brasil mantém uma postura ambivalente
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dem a acompanhar, reforçando-a, a clivagem de orientação política entre as regiões

impedia o avanço da integração – a um pequeno grupo de países, que pagarão preço

Esse é um cenário em que os países pequenos do Mercosul – e, em especial, o Uruguai

Nesse cenário, a consolidação de redes diversificadas de interesses empresariais centra-

regional, sendo muito provável a hipótese de seu afastamento da União Aduaneira.

de comércio e de investimentos intra-regionais - tem um peso importante, não apenas

atlântica e pacífica da América do Sul.

– se verão obrigados a tomar uma decisão em relação à sua participação no projeto sub-

Um ambiente externo combinando continuidade do quadro hoje prevalecente nas negociações comerciais – pouco receptivo a iniciativas de liberalização – e certa deteriora-

ção do quadro macro-econômico internacional – com impactos negativos moderados
sobre os preços das commodities – favoreceria a manifestação das posturas defensivas
e reativas que estariam na origem desse cenário.

Nele, os projetos sub-regionais típicos dos anos 90 ganham novo fôlego a partir de

agendas claramente divergentes e de composições (em termos de países) algo diversas
das que os caracterizavam na década anterior. Já o projeto de integração sul-americana
é virtualmente abandonado em um quadro onde a polarização induz à retomada dos
processos sub-regionais.

Cenário 3: no terceiro cenário, a evolução da política regional do Brasil em direção

à busca de alianças em torno de uma agenda pragmática de integração econômica, a

partir da frustração gerada pela prioridade anteriormente concedida às relações com
países como a Venezuela e Argentina, desempenha papel central. A aproximação entre

Brasil, Chile, Peru, Colômbia e Uruguai em torno de um projeto de integração regional
que possa avançar independente das opções nacionais de política cria uma “massa crí-

tica” com força suficiente para relançar a idéia da integração regional, atraindo países
a princípio reticentes, com a Argentina. Provavelmente esse projeto não será capaz de

crescente por seu isolamento.

dos na região – tendência que responde a uma dinâmica de forte crescimento dos fluxos
no sentido de “empurrar” a agenda oficial dos países no sentido dos temas econômicos

e do pragmatismo, mas também de impulsionar a busca de solução regulatórias mais
favoráveis ao mercado e aos investimentos privados.

Um quadro macro-econômico internacional menos benevolente e um ambiente de

negociações comerciais ainda difícil tendem a favorecer a emergência desse cenário,
ao incentivar que agentes públicos e privados da região olhem para a América do Sul

como uma área de oportunidades em um mundo marcado pelas restrições econômicas
e comerciais.

Esse é um cenário em que se redesenha o mapa das alianças intra-regionais, o que se

faz de certa forma contra o que havia emergido nos anos 90 a partir da consolidação
dos projetos sub-regionais de união aduaneira. A nova aliança pró-integração surge
a partir de um grupo de países que adotaram distintas orientações nos anos 90 e que

continuam a fazê-los na década atual, embora todos se proponham a compatibilizar o

projeto sul-americano com a idéia de uma integração crescente aos fluxos de comércio
e de investimentos internacionais. É nesse cenário que o tema da integração regional

sul-americana faz sentido, já que as condições políticas nele prevalecentes tornariam
viável a abordagem de uma agenda econômica diversificada e que hoje tem dificuldades para ser priorizada e tratada.

reunir todos os países da região em um primeiro momento – caso as coalizões que se

encontram no poder nesses países permaneçam hegemônicas - mas o grupo de países

reunidos em torno da idéia de uma integração regional pragmática será suficiente para
relançar o projeto e “confinar” a polarização política - que, nos cenários anteriores,
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comercial e dos projetos de integração, dificilmente algum tipo de articulação virtuosa

5. Considerações finais

entre a herança integracionista dos 90 e as novas iniciativas ocorrerá. O paradoxo é que
fatores objetivos e políticos fazem com que a agenda intra-regional se torne cada vez

Uma característica essencial do regionalismo tal como ele se expressa na América do
Sul hoje é o fato de sua emergência estar vinculada a uma crítica ampla ao paradigma
liberal que inspirava não apenas as iniciativas de integração intra-regionais durante os
anos 90, mas também grande parte da agenda doméstica de política econômica nos

países da região. Essa crítica se faz a partir de um ponto de vista que pretende traduzir
a emergência, na cena política de vários dos países da região, de forças sociais que até
então teriam sido excluídas ou marginalizadas.

mais relevante e diversificada para os países da região. Do ponto de vista político, a
diversidade de modelos nacionais aumenta o risco de conflitos e tensões relacionadas

a temas que ganham importância em função da interdependência econômica entre os
países da região, como os temas comerciais, energéticos e de investimento. Trata-se
pois, na ótica política, de mitigar riscos.

Do ponto de vista econômico e dos objetivos de desenvolvimento, a diversificação

de vetores “reais” da interdependência entre os países da região sugere que há uma

O ressurgimento do nacionalismo econômico como matriz de políticas e a “politização” das agendas econômicas externas de vários países da região são conseqüências

diretas daquela característica que tipifica o fenômeno do regionalismo pós-liberal na
América do Sul. Esse oscila entre uma agenda integracionista de cunho “desenvolvi-

mentista” – que tem dificuldades para lidar com a agenda da liberalização comercial
– e uma agenda claramente anti-liberal e de formação de coalizões de países afins
ideologicamente.

agenda da integração sul-americana que, sem desconsiderar a dimensão comercial,
deve agregar outros temas de cooperação econômica. A ótica, nesse caso, é de geração
e aproveitamento de oportunidades.

O exercício prospectivo desenvolvido nesse trabalho sugere que, apesar da prevalência de cenários que não podem induzir ao otimismo quanto às perspectivas da integra-

ção regional nos marcos do “regionalismo pós-liberal”, não se deve excluir a hipótese
de emergência de um cenário favorável ao projeto sul-americano. A emergência de tal

Nessas circunstâncias, a convivência entre experiências de integração dos anos 90 e
iniciativas típicas da corrente década tende a ser particularmente difícil, embora teo-

ricamente ela seja viável no caso da UNASUL. Se o paradigma do regionalismo pós-

cenário permitiria abordar, com visão ao mesmo tempo estratégica e pragmática, uma
diversificada agenda de temas econômicos em que a solução regional agregaria valor
quando comparada a soluções nacionais, bilaterais ou sub-regionais.

liberal não for capaz de se impor em uma iniciativa que é por definição regional e por
isso inclui países que não compartilham da visão que o sustenta, o mais provável é que

ele “busque abrigo” em iniciativas alternativas ou no MERCOSUL, hoje mais recep-

tivo às hipóteses básicas do pós-liberalismo. Mesmo nesse caso, a convivência entre

os dois modelos não será fácil e sua evolução estará diretamente condicionada pela
evolução política doméstica dos países-membros.

Os cenários que se desenham para a integração sul-americana não podem ser, nesse

quadro, muito otimistas. Num quadro de forte “politização” das agendas de política
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