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Flexibilizar o Mercosul depende de decisão
política, dizem especialistas
Para eles, bloco, prestes a completar 30 anos, corre o risco de ver sua relevância
cada vez mais limitada

Por Francisco Góes — Do Rio

22/03/2021 05h00 · Atualizado 

Sandra Rios, Hallak, Oscar Stark, Bouzas (acima); Marcel Vaillant, Andres Malamud, Motta Veiga e Markwald (embaixo)
— Foto: Leo Pinheiro/Valor

Passados 30 anos da criação do Mercosul, Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai

continuam a conviver com um dilema. De um lado, está o objetivo de manter o

projeto de união aduaneira e de mercado comum, previsto pelo Tratado de

Assunção, de 1991, que instituiu o bloco. De outro, há demandas para flexibilizar
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ainda mais as regras do Mercosul de modo a permitir, por exemplo, que cada país

faça acordos com terceiros. Esse movimento depende, sobretudo, do Brasil, que,

pelo tamanho, tem papel de protagonista entre os quatro países.

“É ineludível tomar uma decisão sobre esse tema”, disse a economista Sandra Rios

em debate sobre os 30 anos do Mercosul, acompanhado pelo Valor e que reuniu

oito especialistas. No encontro, predominou a visão de que o Mercosul está

“estagnado” e tem “amarras” que impedem os países de realizar acordos comerciais

separadamente. Mais do que isso: diante do protecionismo doméstico de seus

membros, em especial Brasil e Argentina, o Mercosul corre o risco de ver sua

relevância cada vez mais limitada, como disse o sociólogo e cientista político

brasileiro Pedro da Motta Veiga.

O 30º aniversário do Mercosul vai se lembrado, na sexta-feira, em encontro virtual

com a presença prevista dos presidentes dos quatro países (Alberto Fernández, Jair

Bolsonaro, Mario Abdo Benítez e Luis Alberto Lacalle Pou). Há quase 30 anos, em 26

de março de 1991, outros quatro presidentes - Carlos Menem (1930-2021),

Fernando Collor, Andrés Rodríguez (1923-1997) e Luis Alberto Lacalle Herrera, pai do

atual presidente uruguaio - assinaram o Tratado de Assunção. No artigo 1º, diz o

documento: “Os Estados Partes decidem constituir um Mercado Comum, que

deverá estar estabelecido em 31 de dezembro de 1994, e que se denominará

‘Mercado Comum do Sul’ (Mercosul)”.

“Quando se lê o Tratado de Assunção, se conclui que foi uma mentira desde o

começo. Como ter uma união aduaneira em quatro anos?”, disse Oscar Stark, ex-

vice-ministro de Indústria e Comércio do Paraguai. Nunca foi possível ter uma

mesma tarifa de importação cobrada pelos quatro países no comércio com

terceiros. A Tarifa Externa Comum (TEC) aplicada pelos sócios do Mercosul é

variável. No Brasil, a TEC média é de 13,4%; na Argentina, de 13,6%; no Paraguai, de

9,8%, e, no Uruguai, de 10,3%, segundo dados da Organização Mundial do Comércio

(OMC).

Stark disse que na prática a TEC cobrada pelo Paraguai é mais baixa. O mesmo

acontece nos demais países do Mercosul, o que significa que as regras do bloco já

estão sendo flexibilizadas. Isso ocorre porque existem mecanismos de exceção em

vigor que “perfuram” a TEC. “O Paraguai ganha com o Mercosul imperfeito e pode

ganhar ainda mais se o Mercosul se aperfeiçoar”, afirmou Stark.
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Sandra questiona, porém, o sentido de manter uma união aduaneira quando cada

um adota a tarifa externa que bem entende. “Eu favoreceria uma solução ‘light’,

quase um casamento aberto, em que se liberasse os países para adotarem as

medidas de política comercial que bem entenderem em relação a terceiros países.

Quero dizer: façam reformas das tarifas de importação em relação a terceiros como

quiserem, avancem em negociações comerciais com países de fora do bloco como

quiserem, e vamos ver mais à frente como o processo converge.”

Ficou claro que uma maior flexibilização do bloco depende de decisão política.

“Deixar essa porcaria [o Mercosul] não funcionando é mais barato que tratar de

mudar algo para que funcione”, disse o cientista político argentino Andrés Malamud,

pesquisador do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Ele disse que

no cenário doméstico o Mercosul serviu como “escudo” para proteger a democracia.

Mas na agenda externa teve poucas conquistas.

A principal delas foi o acordo com a União Europeia (UE), de 2019, mas que ainda

depende de ratificação pelos países, o que não deve acontecer a curto prazo. “O

acordo nunca será firmado pela França com esse presidente [Bolsonaro] no Brasil”,

disse Malamud.

O professor Marcel Vaillant, da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade da

República do Uruguai, disse que ainda há pendências no acordo com a UE, como

assinar o fim da negociação, e os europeus pediram um documento adicional sobre

temas ambientais. “Demoramos 25 anos para assinar o acordo com a União

Europeia e podemos demorar mais 25 anos para ratificar”, disse Vaillant. Na visão

dele, boa parte do Mercosul funciona “por fora” do bloco graças a regimes especiais

de comércio, como as “maquilas” (montadoras) e as zonas francas. “Sem isso não

teríamos comércio intra-regional”, disse Vaillant, para quem o Mercosul é uma

“mímica” de acordo.

Para Roberto Bouzas, da Universidade de San Andrés, na Argentina, se há um país

no bloco onde o “lastro” do Mercosul é “insuportável”, é o Uruguai. Para Vaillant, o

Uruguai não rompe com o Mercosul por receio de represálias do Brasil, da

Argentina e de terceiros. Sandra disse que é possível que, na cúpula do Mercosul

nesta semana, possa ser revogada a decisão 32/00, do Conselho Mercado Comum,

órgão executivo do bloco, que reafirmou que os sócios devem negociar em conjunto

seus acordos com terceiros. “Se um país começa a negociar com os Estados Unidos,
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por exemplo, não poderá haver impeditivo para que os países reformem suas

tarifas de importação de forma unilateral. Se vamos para algum lugar, vamos em

processo caótico”, previu.

“Se o Brasil fizesse um acordo com os EUA, e o Uruguai, com a China, estaríamos em

outro ritmo. Cada um escolheria um parceiro, um casamento aberto”, disse Ricardo

Markwald, que mediou o debate. Para Juan Carlos Hallak, da Universidade de San

Andrés, a união aduaneira do Mercosul está “travada” porque falta o consenso de

ter uma economia regional mais aberta e competitiva ao mundo.

Os especialistas concordaram que o impulso que o acordo com a UE poderia dar ao

Mercosul foi dado em 2019. “Não espero impacto [positivo] do acordo com a União

Europeia para dinamizar a agenda do Mercosul”, disse Motta Veiga. Entre os

especialistas, há o reconhecimento de que o bloco do Cone Sul teve bom

desempenho na primeira década de vida, mas depois perdeu dinamismo e foi alvo

de críticas. Esse fenômeno se deveu a crises macroeconômicas no Brasil e na

Argentina, na virada do século XXI, que promoveram oscilações nas paridades

cambiais e geraram pressões sobre a agenda da integração, escreveu Sandra em

artigo.

Para Motta Veiga, a dificuldade para se flexibilizar o Mercosul não é definitiva. “O que

pode mudar é a política comercial brasileira no sentido de promover uma abertura,

o que pode acabar abrindo o Mercosul.”

Mais do Valor Econômico

Petróleo fecha em leve alta, com ajuste após fortes perdas da semana
passada
Investidores continuam tentando avaliar as perspectivas para os fundamentos da commodity
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22/03/2021 16:15 — Em Finanças

Com pandemia, número de desempregados em Portugal cresce 37% em
1 ano
Cifra é a mais alta desde maio de 2017, quando o Portugal ainda se recuperava de uma
profunda recessão

22/03/2021 16:15 — Em Mundo

Novo pacote de gastos de Biden deve chegar a US$ 3 trilhões
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Pacote prevê medidas para combater as mudanças climáticas e amenizar a desigualdade no
país, além de uma série de projetos de infraestrutura

22/03/2021 16:02 — Em Mundo

Balança comercial tem superávit de US$ 1,189 bi na 3ª semana de março
Saldo acumulado é de US$ 1,268 bilhão no mês e de US$ 1,435 bilhão no ano
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22/03/2021 15:59 — Em Brasil

Valor justo por ação da Smiles é o dobro do proposto por Gol, afirma Esh
Consultoria contratada pela minoritária estima R$ 44,94 por papel; proposta da aérea
equivale a R$ 22,32

22/03/2021 15:49 — Em Empresas

PGR notifica Ministério da Saúde por providências urgentes para
garantir oxigênio no Amapá
Na última semana, o órgão já havia adotado o mesmo procedimento em relação a Rondônia
e Acre

22/03/2021 15:48 — Em Brasil

Volatilidade nos ativos da Turquia impõe desafios adicionais a
mercados emergentes
Nova troca no comando da autoridade monetária turca acendeu o alerta para os
emergentes, especialmente os de alto rendimento
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Guedes: Arrecadação de fevereiro mostra que economia estava em
plena recuperação
“Evidentemente que, daí para frente, devemos sofrer algum impacto”, afirmou o ministro

22/03/2021 15:44 — Em Brasil

Presidente do Senado defende novo Refis, mas com ‘melhores
condições’
Rodrigo Pacheco diz que o programa de renegociação de dívidas tributárias deve ser
"dadivoso" do que o de 2017
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22/03/2021 15:37 — Em Política

Conselho de Ética da Câmara arquiva processo disciplinar contra Alê
Silva
Treze deputados votaram a favor de parecer do relator Flávio Nogueira (PDT-PI), que avaliou
publicação de mensagens da parlamentar consideradas ofensivas como questão interna do
PSL

22/03/2021 15:27 — Em Política

Carta dos economistas fortalece Congresso contra Bolsonaro e põe em
xeque posse de Queiroga
A carta dos economistas isolou ainda mais o presidente e dificultou a transformação do
encontro da próxima quarta-feira numa armadilha para os Poderes
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22/03/2021 15:25 — Em Política

Negacionismo passou a ser brincadeira de 'mau gosto e medieval', diz
Pacheco
"Não será uma minoria desordeira e negacionista que fará pautar o povo brasileiro e o Brasil
nesse momento que nós precisamos de união", afirma
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Governo de SP considera restrições adicionais para evitar aglomerações
em feriados
Comitê avalia contexto para novas recomendações; secretário vê leve desaceleração em
indicadores, o que seria sinal de que medidas estão surtindo efeito

22/03/2021 15:13 — Em Brasil

Funcionários da Amazon fazem greve na Itália
Paralisação ocorre em um momento em que o comércio online dispara no país durante a
pandemia do coronavírus

22/03/2021 15:11 — Em Empresas

Arrecadação federal sobe 4,3% e tem melhor fevereiro desde 2000
Arrecadação total foi de R$ 127,7 bilhões no segundo mês de 2021, conforme dados da
Receita Federal
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VEJA MAIS

22/03/2021 15:05 — Em Brasil

Preocupada com situação do Brasil, OMS recomenda resposta
coordenada
Entidade reiterou que a situação da pandemia no Brasil é “muito preocupante”

22/03/2021 14:58 — Em Mundo
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