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Urna das grandes transformações do mundo atual é a globalização da produção, dos
mercados e dos investimentos, através dos blocos regionais. Países do Mercosul absorveram
12% das exportações de Minas em 1992, que atingiram US$530 milhões. Mas o empresariado
mineiro ainda considera o mercado internacional como temporário e esporádico

AS TENDÊNCIAS
DO MERCOSUL

»atro anos des-
de sua criação (26/3/91 - Tratado de
Assunção) e com o início em janeiro
de 95 da União Aduaneira entre seus
quatro membros (Argentina, Brasil,
Paraguai e Uruguai), com a aplicação
da Tarifa Externa Comum (TEC), a
grande questão que se coloca sobre o
Mercosul, hoje, é sabermos os cami-
nhos e desafios a serem enfrentados
para a definitiva e completa integração
regional. De simples palavra de or-
dem, a integração passou a ser uma
necessidade na dinâmica do sistema
econômico mundial.

As tentativas anteriores fracas-
saram porque eram incompatíveis com
a lógica interna do desenvolvimento
dos países da região, mas, com o fim

da fase de substituição de importações
e a abertura de suas economias, bus-
cam-se agora espaços que permitam
competir num mercado globalizado.

Vista sob a ótica estrita dos mer-
cados locais, a integração ao Merco sul
interessaria pouco ao Brasil, não justi-
ficando o esforço de coordenar as polí-
ticas macroeconômicas (o economista
Ady Raul da Silva, do Rio Grande do
Sul, sobre esse assunto, pergunta: "Você
faria uma sociedade em que entrasse
com 80% do capital, da mão-de-obra e
dos bens materiais, com três sócios, dos
quais um entraria com 17%, outro com
2% e o último com 1%, e desse a todos
igual poder de decisão?' O Brasil. no
Mercosul, é o sócio com 80%; Argen-
tina,. Uruguai e Paraguai, os demais,
naquela ordem). Ocorre que, num mun-
do onde prevalece a lógica da
globalização e da integração produti-
va, o importante é aumentar o potencial
de investimento na região como um
todo - é de interesse dos países envolvi-

para determinados segmentos produti-
vos mundialmente integrados.

O Mercosul contribui ainda para
viabilizar a modernização econômica
de seus membros, porque tem como
horizonte a coordenação de políticas
macroeconômicas e setoriais.

Tendências mundiais - O fenô-
meno mais importante do novo contex-
to mundial é a formação de três grandes
blocos regionais: o Bloco Europeu, com
a União Européia (TJE) e a European
Free Trade Assoe iation (Efta), integra-
da por Áustria, Suécia, Noruega, Fin-
lândia, Islândia e Suíça; o Bloco da
América do Norte (EUA, Canadá e
México).

Análise da economista Vera
Thorstensen, do Ministério das Rela-
ções Exteriores, mostra o desempenho
do comércio internacional desses blo-
cos e apresenta alguns dados surpreen-
dentes. O Bloco Europeu, o Bloco da
América do Norte e o Espaço Asiático,

dos tornar-se uma base competitiva que compreendem apenas 32 países.
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são responsáveis pelo fantástico índice
de 80% de todas as exportações mundi-
ais, de um total estimado em 1993 de
USS 3,7 trilhões. Mais ainda, 45% das
exportações são feitas intrablocos, ou
seja, dentro desses três conglomerados
comerciais.

Uma das grandes transforma-
ções do mundo atual é a globalização
da produção, dos mercados e dos inves-
timentos. O ideal da liberalização do
comércio, com igualdade de oportuni-
dades para todos os países do Globo,
acabou destruído pela realidade atual.
O comércio internacional vem criando
esquemas privilegiados entre regiões,
que incluem preferências tarifárias,
cotas mais generosas de importações e
acordos setoriais, além de negociações
bilaterais para a resolução de conflitos.

Dados do Banco Mundial, de
1992, indicam que cerca de 50% dos
produtos manufaturados
comercializados internacionalmentejá
são negociados através de acordos pre-
ferenciais entre países, dentro de uma
região ou de zonas determinadas.

A UE criou sua zona de prefe-
rências com os países da Efta, os Paí-
ses Mediterrânicos e suas ex-colônias
(Pecos) e os países da África, Caribe e
Pacífico (ACP). Os EUA criaram uma
zona de livre comércio com o Canadá e
o México (Nafta) e mantêm privilégios
com os países da Bacia do Caribe e
Israel. O Japão, os NTCs, a Asean e,
mais recentemente, a China mantêm
fortes interesses em comum, que vão
além da área comercial. O Mercosul
deve ser entendido como uma resposta
de seus membros a esse fenômeno mun-
dial.

Diferenças - Em termos de ob-
jetivos, o Mercosul está mais próximo
da UE ("tendencialmente integra-
cionista") do que do programa do Nafta
("exclusivamente livre-cambista'). En-
tretanto, o Mercosul se articula numa
conjuntura bastante distinta daquela
em que foi criada a Comunidade Eco-

nômica Européia (CEE).
A UE Constitui O projeto

integracionista mais profundo do mun-
do, em andamento desde a segunda
metade dos anos 50. Além da livre
movimentação de bens, serviços, capi-
tal e trabalho, o acordo inclui a
harmonização das políticas
macroeconômicas e setoriais e adoção
de moeda comum até o final do século
XX. Na UE, os estados membros abrem
mão de parte de sua soberania em prol
de instituições comunitárias, sendo a
principal delas a Comissão Européia—
órgão executivo supranacional.

O Nafta, em rigor, define uma
área de comércio administrado", a ser
construído entre EUA, Canadá e Méxi-
co no período de 15 anos. O acordo,
além de estabelecer regras para
liberalização comercial, normatiza
questões como investimento, serviços,
propriedade intelectual e funcionamen-
to do mercado de trabalho. Todavia,
não pleiteia a unificação alfandegária,
a coordenação das políticas
macroeconômicas ou a instituição de
entidades comunitárias, limitando a
mobilidade da mão-de-obra aos whize
collars.

O Mercosul, por seu lado, pre-
tende ser, quando plenamente constitu-
ído, um mercado comum, com livre
movimentação de mercadorias, servi-
ços e fatores produtivos. A unificação
monetária ainda não está entre os obje-
tivos do bloco. Ao contrário do Tratado
de Roma (1957), o Tratado de Assun-
ção (1991) não supõe nenhum procedi-
mento de caráter comunitário nem pre-
vê a constituição de nenhuma organiza-
ção supranacional. Os atos do Mercosul
constituem atos das partes contratan-
tes e não de uma comunidade, ou seja,
as decisões não são auto-aplicáveis,
como ocorre com aliE, necessitando de
legislação interna para serem cumpri-
das por parte de seus signatários (o
programa automático de liberalização
comercial estabelecido em 1991 consti -
tui uma exceção).

Alguns autores atribuem esse
fato ao individualismo que caracteriza
as relações entre os países latino-ame-
ricanos, à sua inexperiência em proces-
sos de integração e à ausência de estu-
dos prévios que mostrassem a necessi-
dade das instâncias supranacionais.

Outro aspecto a se destacar entre
os três blocos é a grande heterogeneidade
social, econômica e demográfica entre
os associados. Nesse ponto o Mercosul
assemelha-se mais ao Nafta, que foi o
primeiro projeto a envolver países de-
senvolvidos cem desenvolvimento, com
os EUA respondendo por 87% do pro-
duto global do bloco e por 68% da
população. No Mercosul, o Brasil res-
ponde por 75% do PIB (de U$ 800
biliões), enquanto o Paraguai detém
parcela inferior a 1,5%.

A UE e o Mercosul - A evolu-
ção do comércio externo da UE e do
Mercosul com seus parceiros internaci-
onais nos anos recentes permite a iden-
tificação das prioridades comerciais
desses dois blocos regionais.

Para a IJE, em 1992 os princi-
pais destinatários das exportações fo-
ram os países da Efta, para onde segui-
ram 25% das vendas, o Nafta (20%) e
o Espaço Asiático (16%). A América
Latina sem o México representou 3%
das exportações da UE, e o Mercosul,
2%.

Nas importações da UE, os prin-
cipais parceiros em 1992 foram a Efta,
com 23%, o Nafta, com 20%, e o
Espaço Asiático, com 35%, sendo o
Japão responsável por 11% e os NICs,
Asean e China, por 24%. A UE importou
da América Latina sem o México 5%,
sendo o Mercosul responsável por 3%.

O Mercosul, como bloco regio-
nal, tem como principais parceiros o
Bloco Europeu (T.JE e Efta), a América
do Sul e o Bloco da América do Norte
(Nafta).

As exportações do Mercosul em
1992 para o Bloco Europeu represen-
taram 3l%de seu total; para aAmérica
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do Sul, foram 23%; e para o Bloco da
América do Norte. 20%. Destaque-se o
crescimento das vendas para a América
do Sul. O Espaço Asiático representou
12% das exportações do Mercosul.
(Veja tabelas)

Os principais parceiros do
Mercosul em suas importações em 1992
foram o Bloco Europeu, o Bloco da
América do Norte e a América Latina,
todos com 25% das compras. Desta-
que-se o valor já expressivo das impor-
tações dentro da América do Sul e do
próprio Mercosul.

A pauta de exportações do
Mercosul para a UE em 1992 foi com-
posta principalmente por alimentos,
fumo e bebidas (54%), produtos mine-
rais (11%), metais comuns (5%), couro
e calçados (5%), máquinas e equipa-
mentos (5%). Os itens mais relevantes
foram suco de laranja, farelo de soja,
carnes, minério de ferro, produtos side-
rúrgicos e couro.

A pauta de importações do
Mercosul proveniente da UE em 1992
foi composta principalmente de máqui-
nas e equipamentos (37%), químicos
(16%) e material de transporte (15%).

Essas análises podem ser sinteti-
zadas nos seguintes dados:

• a UE representou em 1992 cer-
ca de 39% das exportações mundiais:

• o Nafta representou cerca de
22%, incluindo o comércio intra-Nafta.
e os EUA representaram cerca de 16%
do comércio global:

• o Mercosul representou 1,8%
do comércio internacional, sendo o Bra-
sil responsável por 1,3%, e a Argenti-
na, por 0,4%;

• para a UE, o mercado do
Mercosul representou 1,5% das suas
exportações e 2,7% das suas importa-
ções, ou seja, um mercado de pouca
expressão;

• para o Mercosul, a UE repre-
sentou 31 % das suas exportações, sen-
do assim o mercado de maior importân-
cia para a região.

E, portanto, de grande interesse

para o Mercosul um novo relaciona-
mento com a UE. E, nesse sentido, já se
iniciaram entendimentos entre os dois
blocos para o início de um Acordo de
Livre Comércio a partir de janeiro de
1998. Essa iniciativa será vital para
impedir que espaços em processo de
integração se convertam em blocos fe-
chados.

Bloco Europeu	15,7
Bloco América do Norte 9,3
Espaço Asiático	6,5
América do Sul
	

8,4
Mercosul
	

5,2
Resto do Mundo	6,1
Total
	

46,0

• Bloco Europeu
Bloco América do Norte
Espaço Asiático
América do Sul
Mercosul
Resto do Mundo

A formação do Mercosul - O
Mercosul está longe de uma integração
completa, mas, desdejaneiro deste ano,
já pode ser considerado uma União
Aduaneira, ainda imperfeita, e uma
Zona de Livre Comércio. Teoricamen-
te, existem etapas sucessivas nas quais
se ampliam e aprofundam as
vinculações. A primeira é a Zona de
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Mercosul - Exportações para os Principais Parceiros
(US$ bilhões)

1991	(%)	1992	(%)

FONTE: SecexfBrasil, Indec/Argentina,
Banco Central /Uruguai e Banco Central!
Paraguai

Mercosul - Importações dos Principais Parceiros
(US$bjlhões)

8,3	25	9,7	25
Si	25	9.5	25
2,6	8	2,6	7
7.4	23	9,7	25
5,4	17	7,3	19
6.3	19	7,2	19

Total	 32,7	100 38,7	100

FONTE: SecexlBrasil, Indec/Argentjna. Banco Central/Uruguai
e Banco Central/Paraguai
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Livre Comércio, pela qual se eliminam
as restrições ao intercâmbio de bens e
serviços, sem criar obrigações para os
países membros. Uma segunda etapa é
a União Aduaneira, pela qual se agrega
uma tarifa externa comum.

O Mercosul já realizou um gi-
gantesco e rápido passo. Enquanto a
UE levou quase 40 anos para ser o que
é hoje. o Mercosul tem apenas quatro
anos de existência. Alguns dos pontos
em que ele avançou são:

Zona de Livre Comércio - Foi
estabelecidaa partir dejaneiro de 1995,

quando quase 100% dos produtos
comercializados entre os quatro países
ficaram isentos de tarifas alfandegári-
as. Os países membros poderão dispen-
sar tratamento alfandegário especial
para um número reduzido de produtos.
denominados 'de regime de adequação
final à união aduaneira". São produtos
integrantes das listas de exceções ou
submetidos a salvaguarda (no primeiro
caso o benefício terminará, em quatro
anos, para o Brasil e a Argentina e, em
cinco anos, para os demais. Os produ-
tos em salvaguarda terão desgravação
linear automática em quatro anos, mas
somente a Argentina possui esses pro-
dutos). Da lista brasileira de exceções
constam vinhos, artigos de lã. deriva-

dos de borracha e pêssegos em calda.
União Aduaneira - Surgiu quan-

do os países estabeleceram uma Tarifa
Externa Comum (TEC). Decisões to-
madas em 1994 definiram ainda ques-
tões como as regras de origem, o trata-
mento às zonas francas e a
institucionalidade do Mercosul. Veja-
mos estes pontos:

a) Tarifa Externa Comum (TEC)
Situa-se em O a 20% para quase 90%

do universo tarifário. Para os produtos
restantes, há lista de exceções. Os paí-
ses membros convergirão para uma

única TEC até os anos 2001 ou 2006.
Dentre os produtos, grandes foram as
divergências quanto às tarifas futuras
para bens de capital e produtos de
informática, porque as alíquotas brasi-
leiras são bastante superiores às de seus
parceiros.

Para os bens de capital, as tari-
fas nacionais convergirão linear e auto-
maticamente para 14% até 2001, po-
dendo ser acordadas posições com ní-
veis inferiores. Para os produtos desse
setor que o Brasil tiver pouco interesse
em produzir, as tarifas serão zeradas
até aquela data. No caso do Uruguai e
do Paraguai, a convergência se dará até
o ano 2006. A maior parte dos bens de
informática e de telecomunicações terá

tarifas entre O e 12%. Vinte e quatro
produtos considerados mais sensíveis,
como microcomputadores, centrais te-
lefônicas e impressoras, estarão sujei-
tos à tarifa máxima de 16% a partir de
2006.

b) Listas de exceções - As listas
de exceções não devem ultrapassar 300
posições tarifárias da Nomenclatura
Comum do Mercosul para Brasil, Uru-
guai e Argentina, incluindo-se os bens
de capital, de informática e de teleco-
municações. A lista do Paraguai conta
com 399 itens tarifários, exclusive os
bens citados e os produtos com regime
de origem de 50% até 2001 (vide itema
seguir).

Na lista do Brasil, constam pro-
dutos alimentícios, químicos,
petroquímicos, petróleo e derivados,
madeira e borracha. Com exceção do
leite, combustíveis e borracha, os pro-
dutos da lista nacional possuem tarifas
inferiores à TEC (cerca de 10%). Bens
como brinquedos, produtos de
informática e eletrônicos entram na lis-
ta de exceções enquanto for constatado
que a indústria doméstica ainda não
tem condições de conviver com tarifas
mais baixas. Este é ocaso também dos
automóveis, que tiveram tarifas redu-
zidas para 20% em setembro de 1994,
depois foram elevados para 35% em
fevereiro de 1994 e agora reduzidas
para 20% apenas para os países do
Mercosul.

c) Regras de origem - Como a
União Aduaneira não será plena (pelo
menos por enquanto), foram negocia-
das regras de origem, estabelecendo
que os produtos comercializados entre
os quatro países somente gozarão da
isenção das tarifas alfandegárias se pelo
menos 60% de seus insumos forem
produzidos no bloco. As regras de ori-
gem serão aplicadas para os produtos
que ficarem de fora da TEC e para bens
submetidos a salvaguardas ou direitos
anti-dumping. Para os bens de capital,
o índice será de 80% até o ano 2001, e
para alguns produtos paraguaios e uru-

Da lista brasileira de
excecões constam
riiihos, artigos de lã.

derkad.os de borracha e
pêssegos

em calda, que
recebem tratamento

alfandegário especial
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guaios, de apenas 50% até a mesma
data. Foram mantidos os acordos bila-
terais do Uruguai com a Argentina e
com o Brasil, que estabelecem condi-
ções privilegiadas para as exportações
uruguaias de 288 produtos para o pri-
meiro país e de 1.500 para o Brasil.
Ademais, o Uruguai poderá isentar das
tarifas aduaneiras as importações de
insumos utilizados na fabricação des-
ses produtos. Os dois programas serão
extintos gradualmente até o ano 2001.
Alguns itens da lista de exceções
paraguaia também estarão submetidos
a um índice de nacionalização de ape-
nas 50% até o mesmo ano. Ressalte-se
que os certificados de origem poderão
sofrer auditoria externa em caso de
dúvidas quanto a sua veracidade.

Alguns setores e produtos go-
zam de tratamento especial por serem
considerados mais sensíveis. Dentre
eles, destacam-se o automobilístico, o
açucareiro e o trigo.

d) Zonas francas - Os produtos
provenientes das zonas francas comer-
ciais, zonas francas industriais, zonas
de processamento de exportações e áre-
as aduaneiras especiais estão sujeitos à
TEC ou, no caso de integrarem as listas
de exceções, à tarifa nacional vigente.
Poderão ser adotadas salvaguardas de
acordo com as normas do Gatt se o
aumento das importações dos referidos
produtos causar dano ou ameaça de
dano ao país importador. As zonas
francas de Manaus, no Brasil, e da
Tierra dei Fuego, na Argentina, cons-
tituirão exceção, podendo mtercambiar
produtos sem a cobrança de tarifas até
o ano 2013, graças aum acordo bilate-
ral previamente firmado entre os dois
países.

e) Incentivos às exportações -
Com a instituição da União Aduaneira
em 1 de janeiro, os quatro países não
podem mais promover alterações uni-
laterais em suas políticas comerciais.

f) Serviços - Com relação ao
comércio de serviços, as negociações
deslancharam apenas em 1994, sendo,

em muitas áreas, ainda bastante
incipientes. O Brasil propõe aassinatu-
ra de um acordo com princípios gerais
por setores, a ser implementado gradu-
almente. Na área financeira, já foram
assinados vários acordos entre institui-
ções financeiras públicas e privadas
dos quatro países. Além disso, em ja-
neiro de 1994, os países do Mercosul se
comprometeram a seguir as normas
básicas de prudência bancária defini-
das pelo Comitê de Basiléia, que esta-
belece níveis mínimos de capital para
as instituições financeiras, a partir dos
ativos ponderados pelo risco.

g) Institucionalidade - A estru-
tura institucional do Mercosul foi apro-
vada no encontro de Ouro Preto, reali-
zado em dezembro e janeiro últimos,
sendo constituída por cinco órgãos de
caráter intergovernamental:

• o Conselho do Mercado Co-
mum (CMC) - ao qual cabe, como no
período de transição, o encaminhamen-
to político do bloco;

• o Grupo Mercado Comum
(GMC) - órgão executivo:

• a Comissão de Comércio -
órgão que cuidará do funcionamento da
União Aduaneira, estando sob sua al-
çada as decisões relacionadas com a
administração da TEC e dos instru-
mentos de política comercial. através

de diretrizes de caráter geral ou especí-
fico;

o a Comissão Parlamentar Con-
junta - órgão de caráter consultivo,
deliberativo e propositivo, cujas reco-
mendações serão encaminhadas ao
CMC pelo GMC (seus integrantes se-
rão escolhidos pelos Congressos dos
respectivos países):

• o Fórum Consultivo Econômi-
co - é por onde o setor privado encami-
nha seus pleitos ao GMC.

Além desses órgãos, foi mantida
a Secretaria Administrativa, sediada
em Montevidéu, encarregada do arqui-

vo e divulgação dos documentos do
Mercosul.

Mercado Comum - A forma-
ção do mercado comum continua na
agenda político-econômica. A plena li-
berdade de circulação de bens, servi-
ços, capital e trabalho requer a adoção
de uma série de medidas comuns, além
de uma administração permanente.

Quanto aos trabalhadores, a li-
berdade de circulação passa pela elimi-
nação dos obstáculos relacionados com
a nacionalidade, no que se refere ao
exercício de atividade econômica, e pela
extensão aos cidadãos dos países sóci-
os de vantagens, garantias e direitos
auferidos pelo trabalhador nacional.
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decorrentes do exercício de atividade
assalariada. Passa também pela
harmonização legislativa em questões
trabalhistas e previdenciánas, além da
adoção de políticas sociais
regionalizadas, de modo a reduzirem as
diferenças entre as remunerações e ga-
rantias trabalhistas presentes na re-
gião, assim como a adoção de uma
política de imigração que não implique
maiores tensões sociais.

De modo geral, os mercados de
trabalho dos quatro países caracteri-
zam-se por baixos salários, taxas ele-

vadas de desemprego, grande peso do
setor informal, baixo nível de
sindicalização, baixa qualificação da
mão-de-obra e precariedade dos siste-
mas de seguridade social. Segundo o
Dieese. o Brasil é, entre os quatro paí-
ses, aquele com menor piso salarial,
menor participação dos salários no
produto industrial e maior jornada de
trabalho, enquanto o Uruguai apresen-
ta os melhores indicadores sociais. A
Central Única dos Trabalhadores
(CUT), do Brasil, por sua vez, conside-
ra que um dos pontos mais problemáti-
cos da integração, no que se refere aos
trabalhadores, é a inexistência de polí-
ticas regionais que minimizem as
disparidades socioeconômicas entre os

países.
Estão em discussão a Carta dos

Direitos Sociais do Mercosul e um acor-
do multilateral de seguridade social que
faz com que cada país membro conside-
re, para efeito de aposentadoria e de
assistência médica, o tempo de serviço
trabalhado em outro país membro. A
vigência dos mesmos, no entanto, ainda
depende da ratificação pelos respecti-
vos Congressos.

No tocante ao capital, coloca-se
a necessidade de abolição de reservas
de mercado e restrições semelhantes às

empresas dos países membros. Nesse
sentido, as negociações estão mais avan-
çadas entre Brasil e Argentina, que, em
1990, assinaram o Tratado para o Es-
tabelecimento de um Estatuto das Em-
presas Binacionais Brasileiro-Argenti-
nas (aprovado pelo Congresso Brasi-
leiro em 1992). O objetivo do acordo é
a extensão dos mesmos direitos conce-
didos às empresas nacionais às empre-
sas binacionais criadas no Brasil ou na
Argentina.

Com relação ao Brasil, vale des-
tacar que a dispensa de tratamento não
discriminatório a empresas binacionais
ou nacionais de outros integrantes do
Mercosul requer alterações na Consti-
tuição, uma vez que esta garante trata-

mento privilegiado às empresas nacio-
nais, vedando ou limitando a participa-
ção de capitais estrangeiros em alguns
setores ou atividades. Enquanto isto
não ocorrer, os não brasileiros continu-
arão sendo discriminados.

Outro elemento imprescindível
para o avanço da integração em direção
a um mercado comum é a coordenação
das políticas macroeconômicas, sobre-
tudo da política cambial. O assunto já
vem sendo tratado desde 1991, mas os
progressos estão aquém do desejado,
em razão da instabilidade
macroeconômica que caracteriza ou
caracterizava até recentemente os Esta-
dos membros do Mercosul. E da capa-
cidade destes, sobretudo do Brasil e da
Argentina, em realizar a requerida co-
ordenação e avançar no que se refere à
complementaridade produtiva que de-
penderá o aprofundamento da
integração em futuro próximo.

Resultados -Entre 1990 e 1993,
as exportações intrazonais do Mercosul
aumentaram 92%, atingindo US 10 bi-
lhões, e as exportações totais atingiram
US$ 54,1 bilhões em 93. A participa-
ção do comércio intrazonal situou-se,
em 1990, em 18,5% do total, nível
muito baixo ainda (no Nafta e na UE
representavam 41 % e 61 %, respectiva-
mente).

O Brasil é o país cujo comércio
intra-regional tem o menor peso, com-
parado ao seu comércio total - apenas
11,4% em 1992. Essa participação é
bem mais significativa para os outros
países (46% no Paraguai, 38% no Uru-
guai e 21% na Argentina).

O intercâmbio (soma de impor-
tações e exportações) entre o Mercosul
e o Brasil aumentou de USS 3,6 bilhões
em 1990 para US$ 8,7 bilhões em
1993. Nesse período, cerca de 320
empresas brasileiras imigraram para a
Argentina, num investimento da ordem
de US$ 1,5 bilhão. O comércio bilateral
tem tidouma tendência a desequilíbrios
significativos em favor do Brasil.

Os mercados de trabalho
dos países do Mercosul

caracter izam-se por baixos
salários. taxas eleradas de
desemprego. baixo ti, írel de
sindicalização e precariecta-

de dos sistemas de
seguridade social
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A balança do Cone Sul

",ulopeças,máquinas
e equipamentos,
alimentos

1 u_ F
mãquinas 'T	energia elétrica,	1 trigo, cevada
equipamentos,	madeira, algodão e	1 carne
bens de consu
em geral,automóveis,	sota	 emo

autopeças, máquinas	
laticínios

agrícolas e tratores

lã, arroz,	 bens de consumo em
laticinios e	 geral, eletrodomésticos
carne	 máquinas agrícolas e

1 bens de capital

Brasil

Par

Argentina
Uruguai

Países: Brasil, Argentina,
Uruguai e Paraguai
Território: 12 milhões de
quilômetros quadrados
População: 190 milhões
(quase 50% da população
latino-americana)
Produto Interno Bruto (PIB):
US$ 610 bilhões
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6,8

1.511

PERFIL DO MERCADO .COMUM DO SUL
PARAGUAI

PIB (US$bi)	4L

Renda US$)	2.6

255,3

7.712

1,2

12

1,5

15,7

1,9

2.780.092

33,1

Inflação jan/95 (em %)

Taxa de desemprego(em %)

(US$ bi, jan/setJ94)

Exportações para o Mer-
cosul (US$ bi,janlago/94)

Importações totais
(US$ bi, janlset/94)

Importações do Mercosul
(US$ bi, jan/agoI94)

Superfície (km2.)

População (milhões)

1,8

2,1

0,15

1,3

0,25

406.752

4,5

FONTE BANCO MUNDIAL	 .

Alguns setores produtivos têm
manifestado, nos quatro países, suas
justas e pertinentes inquietações quan-
to às possíveis consequências da
integração para suas atividades. Estu-
dos apontam para a modernização de
certos setores, sobretudo os de trigo,
lácteos, carne, petroquírnica e bens de
capital.

Sobre os lácteos serão feitas
considerações mais detalhadas a se-
guir, por ser Minas Gerais um Estado
profundamente afetado e o maior pro-
dutor nacional de leite.

Minas e o Mercosul - Os países
do Mercosul absorveram 12% das ex-
portações mineiras em 1992, que atin-
giram US$ 530 milhões. Entre as dez
maiores empresas brasileiras que ex-
portam para o Mercosul, quatro estão
em nosso Estado: Fiat Automóveis,
Usiminas, Cia. Vaie do Rio Doce e
Açominas. O processo de integração
em Minas não se atém apenas às empre-
sas de grande porte, ocorrendo de for-
ma interiorizada, mas o empresariado
mineiro ainda tem o vício de considerar
o mercado internacional como tempo-
rário e esporádico, faltando conheci-
mento sobre o impacto da globalização

econômica e ficando-se na velha men-
talidade de que integrar é apenas expor-
tar.

É o momento de se buscar parce-
rias entre empresas, acordos de
complementação comercial e industri-
al, transferência de tecnologia, partici-
pação acionária e formação de joint-
ventures.

Setor lácteo - Segundo o Ipea, o
setor lácteo no Brasil é um dos mais
sensíveis ao processo de integração do
Merco sul. A produção nacional de leite
situa-se em torno de 92 litros por pes-
soa, enquanto na Argentina e no Uru-
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PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO SETOR LÁCTEO
NO BRAS[L E NA ARGENTINA

ARGENTINA

6 bilhões de litros/
ano produzidos em

35.000 fazendas lei-

Buenos Aires, Santa
Fe e Córdoba (repre-
sentam 95% do total

produzido)

Familiar e "tambero
mediero"(I)

25% leite fluido
46% queijo

9.0% manteiga

180a 200 Iitros/hab
'ano

Para rebanhos produ-
zindo 3.500 kg/vaca/
ano -consumo de ape-
a 1.400kgdcconcen-

trado/vaca/ano

Não utiliza

2.3 kglano

14a 16 centavos,
dólar por litro

BRASIL

15 bilhões de litros
/ano (sendo 9 bilhões
controlados pelo SIF)

Regiões Sul e Sudeste
(48.95% e 21.33% da

produção nacional. res-
pectivamente)

Familiar e contratada

50% leite fluido
25% leite em pó

20% transformação em
queijos

5% transformação em
manteiga, doce de

leite, creme

90a 100 htmsihab/
ano

Para rebanhos produ-
zindo 3.500 kg/vaca/

ano - consumo de 100

Utiliza

Os laticínios estão me-
lhor equipados em ter-
mos de capacidade ins-
talada (maiores econo-

mias de escala) ede
tecnologiade produção

Aproxixoadamentc350
mil'tlano. sendo 70%
vendidas sob controle

doStF

0.5 ke/ano

20 centavos de dólar
por litro

DISCRIMINAÇÃO

Produção anual de
leite

Principais zonas
produtoras

Mão-de-obra

Destinação do leite

Consumo per capita
deleite

Grau de utilização
de concentrado para

rebanhos
nas 310 kg de con-
centrado/vaca/ano

Utilização de sal
mineral p/ aiim. do

rebanho

Consumo per capita
de queijos

Nível de preço para
o produtor de lei-

te C

	

Laticínios	 Em relação ao Brasil
os laticínios da Ar-

gentina estão em
piorescondições

	

Produção dequeijo	 280mi1/t/ane

FONTE: IPEA
(1) "Tambero mediero' é um tipo de parceiro do proprietário que recebe em troca da realização de quase todas
as atividades produtivas uma porcentagem fixa, que varia entre 20% e 30% da produção.
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guai a mesma é de 211 e329 litros
por pessoa, respectivamente.

A grande diferença está na
produtividade. Em países desen-
volvidos como EUA, Dinamarca,
Canadá, Japão, Suécia, Holanda e
Finlândia, a produtividade por vaca
ordenhada está em tomo de 5.700
litros/ano. Na Argentina, a produ-
tividade é de 2.200 litros/ano, qua-
se o mesmo patamarde países como
França, Polônia eex-IJRSS. OBra-
sil, no entanto, tem produtividade
por vaca ordenhada da ordem de
731 litros/ano, inferior, até mes-
mo, às da índia e da Colômbia, de
793 e 930 litros/ano, respectiva-
mente.

Há, portanto, o temor de que
esse setor não sobreviva à entrada
dos produtos lácteos argentinos.

Cerca de 90% da produção
argentina de leite concentra-se na
área pampeana úmida, região que
se caracteriza por apresentar solos
de altíssima fertilidade natural, to-
pografia extremamente plana, tem-
peratura amena, regime hídrico bem
distribuído, etc. Nesse sentido, os
altos índices de produtividade al-
cançados pela Argentina, que são
muito superiores aos do Brasil,
decorrem basicamente das vanta-
gens comparativas naturais do
pampa úmido.

Minas é  maior produtor de
leite do País (29,4%), seguido de
São Paulo (14%), Rio Grande do
Sul (10%), Goiás (8%), Paraná
(7%) e Bahia (5%).

Uma breve análise das pro-
dutividades regionais e das carac-
terísticas da produção de leite no
Brasil e na Argentina permite con-
cluir que os produtores que serão
mais afetados pelo processo de
integração do Mercosul são os pe-
quenos, com até 50 ha e produtivi-
dade inferior a 2.000 litros/vaca!
ano. Vale notar que é no Sul do
País que predomina esse tipo de
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A partir de 10 de janeiro de 1995 Brasil, Argentina Uruguai e Paraguai serão responsáveis por:

Produção mundial
	

Suprimento mundial
de milho	 de carne bovina

13%
6,5%

Produção mundial
de algodão

6,1%

do total das
exportações
de farelo

do suprimento
mundial de soja
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produtor e que essa região é a mais
exposta à concorrência, devido à proxi-
midade com a Argentina.

Interessante verificar que o pre-
ço do leite fluido no varejo é pratica-
mente o mesmo nos dois países. Con-
clui-se, daí, que a eficiência do Brasil
no processamento e distribuição com-
pensa a da Argentina na produção,
fazendo com que o produto brasileiro se
Estudo do Ipea recomenda algumas
medidas governamentais para proteção
do setor, a saber:

isolaras distorções dos merca-
dos externos nos mecanismos de trans-
missão de preços aos mercados inter-
nos;

• adotar os mesmos critérios de
seleção de níveis tarifários dos produ-
tos manufaturados para o setor leiteiro,
num compromisso de longo prazo para
o setor;

• zerar as tarifas sobre todos os
insumos diretos ou indiretos usados na
produção, processamento e distribui-
ção;

• promovera estabilidade de pre-
ços para viabilizar uma produção
tecnologicamente moderna:

• eliminar as distorções de tribu-
tação entre Brasil e Argentina na cadeia
do leite;

• garantir a participação perma-
nente do setor privado nas negociações
das harmonizações de políticas nas de-
legações oficiais;

• implantar um preço de libera-
ção de estoque e importação para o
leite.

Harmonização tributária - Para
que seja cumprida a determinação do
Tratado do Mercosul de que os produ-
tos originários de um estado membro
receberão, nos demais estados mem-
bros, o mesmo tratamento tributário
concedido ao produto nacional, ter-se-
á que proceder, gradualmente, à
harmonização das legislações nacio-
nais pertinentes.

O economista Cano Lavaile da

Silva, do Ibre/Ceeg, aponta dois cami-
nhos para a harmonização dos tributos
internos sobre bens e serviços. Um se
orienta pelo princípio da origem, e o
outro se baseia na tributação exclusiva
no país destinatário.

O primeiro propicia a remoção
de barreiras alfandegárias, mas exige a
unificação da legislação tributária, algo
inviável para o Mercosul em curto pra-
zo, pois implica perda de soberania
num estágio pouco avançado do pro-
cesso de integração.

O outro caminho, mais viável em
curto prazo, baseia-se no princípio do
destino. Para que os produtos originá-
rios de um Estado membro não tenham
sua competitividade prejudicada em
outro país, os bens e serviços exporta-
dos não devem ser onerados por tribu-
tos indiretos aplicados no país de ori-
gem. Por isso, eles devem ser facilmen-
te desoneráveis. Tributos cumulativos,
como Cofms e PIS, existentes no Bra-
sil, devem ser extintos ou reformulados
em suas bases.

Para minimizar as distorções na
estrutura de preços e alocação de recur-
sos, seria importante a existência de um
só imposto sobre valor adicionado. Isto
implicaria a extinção do IPI (Imposto
sobre Produtos Industrializados) e alte-
ração no ICMS (Imposto sobre Circu-
lação de Mercadorias e Serviços), pois
estes são impostos plurifásicos, que
afetam os preços relativos por incidirem,
muitas vezes, sobre a mesma base tri-
butária.

A exemplo dos outros estados
membros, provavelmente o Brasil pas-
se a apenas um imposto multifásico
sobre valor adicionado e que atinja o
consumo de mercadorias.

Adotada essa medida, uma ques-
tão delicada será a transformação do
ICMS, que deverá permitir a completa
desoneração das exportações e investi-
mentos, necessária à defesa da
competitividade do produto nacional.
Tornar um imposto sobre valor adicio-
nado (o ICMS modificado) num impos-

to facilmente exonerável, mantendo-se
sua atual competência estadual, será
um grande desafio. Deve-se lembrar
que os demais parceiros do Mercosul e
países de todo o mundo adotam impos-
tos sobre valor adicionado sob a com-
petência do governo central.

Esse será apenas um dos enor-
mes desafios a serem enfrentados rumo
a uma adequada inserção internacional
dos países do Mercosul. No mundo
atual a competitividade está associada
à formação de recursos humanos,
tecnologia, comercialização, ambiente
institucional estável e com regras cla-
ras, entre outros fatores. Ela depend
do ambiente econômico e institucional
do país corno um todo. A velocidade
desse processo e o grau de integração a
serem alcançados dependerão, em gran-
de medida, dos vínculos de
interdependência econômica entre seus
membros e dos interesses dasociedade
civil.

Referências bibliográficas
- Boletim de Integração Latino-

Americana, n°s 12, 13, 14 e 15, MRE/
SEIE/GETEC.

- Conjuntura Econômica, FGV,
vol. 48

- A harmonização de políticas
macroeconômicas no MERCOSUL - A
Construção de um mercado comum;
José Maria Aragão - BIDIINTAL (Mi-
nistério das Relações Exteriores do Bra-
sil)

- MERCOSUL: Base de Dados da
Integração Agrícola e Agroindustrial;
in Estudos de Política Agrícola - n°24,
agosto de 1994

- O Processo de Constituição do
MERCOSUL iii Textos para Discussão
- BNDES, Elba Cristina Lima Rêgo

- Relações comerciais entre a União
Européia e o Mercosul, de Vera
Thorstensen, in Boletim de Integração
Latino-Americana, n'14

REVISTA DO LEGISLATIVO 39


