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CONSUMIDOR

A timidez que marcou o início das negociações para instalação do
Mercosul contrasta agora com os números crescentes do comércio
entre os países associados, mas ainda existem obstáculos a serem
superados para a consolidação desse novo mercado

O NASCIMENTO DE
UM NOVO MERCADO
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O NASCIMENTO DE UM NOVO MERCADO

O comércio
regional entre
os quatros
sócios do
Mercosul
triplicou a partir
de 1990 e hoje
está na casa
dos USS 10
bilhões

odia26deinaiçode 1991, a
troca de ministros do gover-
rio Coilor era o destaque de
primeira página dos pnnci-
pais jornais brasileiros, en-

quanto nascia, num país vizinho, entre
a descrença e o deboche da comunidade
financeira internacional, o Tratado de
Assunção e, com ele, o quarto espaço
integrado da economia mundial: o
Mercosul. A assinatura do tratado, na
verdade, foi apenas mais um degrau -
um passo, só que definitivo e mais
ambicioso - rumo à integração regional
de países da América Latina.

Passados quatro anos, a frieza e a
indiferença deram lugar a um compor-
tamento diferente. O fluxo de capitais
já não respeita fronteiras, sejam elas de

natureza gcogratca ou política. Japão,
China e México já sinalizaram interes-
se de aproximação com o quarto bloco
econômico. Com a União Européia
(UE), as negociações estão em estágio
avançado. Em dezembro último, os dois
blocos assinaram um memorando de
entendimentos para a formação da mai-
or zona de livre comércio do mundo.
Até os Estados Unidos - a princípio
descrentes - têm enviado sinais de que
pretendem aproximar o Mercosul do
Acordo de Livre Comércio da América
do Norte (Nafta).

"0 Mercosul é a última palavra em
integração regional, superando inclusi-
ve a União Européia, pois está ocorren-
do entre países irmãos, com proximida-
de cultural, política, econômica e so

cial", sentencia o presidente da Comis-
são Parlamentar Conjunta, um dos seis
órgãos da estrutura institucional do blo-
co, senador Dirceu Carneiro (PSDB-
SC). O parlamentar advoga a tese de
que o Brasil - o maior parceiro no
Mercosul - levará maiores vantagens,
em virtude da superioridade tecnológica
de seu parque industrial.

Com suas economias integradas,
Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai
responderão por 29% da oferta mundi-
al de soja e por 55% das exportações de
farelo. Serão responsáveis também pela
oferta mundial de 13% da carne bovina.
Os quatro parceiros formam juntos,
ainda, US$ 722 bilhões de Produto
Interno Bruto e um mercado de 200
milhões de consumidores, distribuído
porurna áreade 12 milhões dequilôme-
tros quadrados, o que corresponde a
70% da América Latina. Esses núme-
ros podem parecer modestos se compa-
rados como PIB de US$ 6,4 trilhões do
Nafta e seus 380 milhões de habitantes,
mas ainda assim constituem o espaço
econômico de maior peso relativo no
conjunto dos países em desenvolvimen-
to, de acordo corri recente reportagem
do jornal "Gazeta Mercantil".
As transações comerciais entre os paí-
ses já eram intensas antes mesmo do
funcionamento oficial do Mercosul, que
entrou em vigor no dia 1' de janeiro de
1995 com uma zona de livre comércio
e uma união aduaneira. O comércio
regional triplicou a partir de 1990 e
hoje está na casa dos US$ 10 bilhões.
As exportações brasileiras para os ou-
tros três sócios saltaram de US$ 1,3
bilhão em 1990 para US$ 5,4 bilhões
em 1993.

Esse intercâmbio também é pro-
missor no sentido contrário. Entre 1990
e 1993, as importações brasileiras dos
demais países-sócios passaram de US$
2,3 bilhões para US$ 3,4 bilhões. Entre
o Brasil e a Argentina, os números se
mostram especialmente expressivos. A
Argentina é o segundo mercado com-
prador dos produtos brasileiros - lista
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que é encabeçada pelos EUA. A ordem
inversa também é muito lucrativa. Os
produtos argentinos têm mercado cati-
vo por aqui - 21% do total exportado.

O vigor do desempenho atual é
creditado ao Programa de Integração e
Cooperação (Pice), assinado entre o
Brasil e a Argentina em 1986, conside-
rado o pontapé inicial para o Mercosul,
embora a América Latina tivesse regis-
trado, há pelo menos quatro décadas,
algumas tentivas de formação de um
mercado regional, como a Associação
Latino-Americana de Livre Comércio
(Alalc) e a Associação Latino-Ameri-
cana de Integração (Aladi). Vencido o
mal-estar das rivalidades entre os dois
países, especialmente agravado pela
construção da hidrelétrica de Itaipu, os
presidentes José Sarney e Raúl Alfonsín
iniciaram o programa de integração,
depois ratificado pelo Tratado de
Integração, Cooperação e Desenvolvi-
mento, assinado em novembro de 1988.

Desafios —Pelas regras do Mercosul,
os produtos brasileiros competirão com
os congêneres argentinos, uruguaios e
paraguaios em condições de igualdade.
Os quatro países farão intercâmbio de
seus produtos sem proteção tarifária,
salvo alguns itens constantes em listas
de exceções. Desde o dia 1 0 de janeiro,
Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai
estão comercializando produtos com
tarifa zero e aplicando a Tarifa Externa
Comum (TEC) para as importações de
outros mercados.

Minas Gerais, assim como os
outros estados da Federação, em espe-
cial aqueles situados ao sul do País,
está buscando sua adaptação à nova
realidade de um mercado em que a
competitividade, a produtividade e a
flexibilidade vão dar o tom. E isto está
ocorrendo não só em função do impacto
causado pelas regras do Mercosul so-
bre o cotidiano nacional, mas também
pela política de abertura às importa-
ções - instrumento de "barganha" do
governo federal para controlar a infla-

ção nesses tempos de Plano Real. Uma
rápidaconsulta aos supermercados per-
mite a qualquer cidadão perceber isso,
Na mesma prateleira, com poucas va-
riações de preço, o consumidor pode
escolher entre um queijo suíço, holan-
dês, mineiro ou argentino.

Perfil econômico - O perfil econô-
mico de Minas Gerais apresenta
potencialidades comparadas às de paí-
ses como a Nova Zelândia, a Irlanda,
Cingapura e o Chile. Minas - que de-
tém a segunda maior economia do País,
responsável pela geração de quase US$
43 bilhões do PIB nacional - lidera o
ranking nacional na produção de miné-
rio de ferro, aço bruto, café, leite, ferro-
gusa e rebanho bovino.

De acordo com dados do Ministério
da Indústria, Comércio e do Turismo e
da Secretaria de Estado do Planejamen-
to e Coordenação Geral (Seplan), o
volume das exportações de Minas para
o Mercosul tem oscilado entre 10% e
12% do total brasileiro exportado para
esses países nos últimos três anos. Os
US$ 263 milhões registrados em 1991
pularam para a cifra de US$ 508 mi-
lhões, segundo estimativa para 1994.
"Minas tem mantido a média de segun-
do Estado exportador para o Mercosul
e só foi ultrapassado, em 1993, pelo
Rio Grande do Sul, que faz divisa com
os outros países", explica o técnico da
Divisão de Assuntos Internacionais da
Federação das Indústrias do Estado
de Minas Gerais (Fiemg), Frederico
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Ribeiro.
A dinâmica dos negócios mineiros

com os parceiros do Brasil no Mercosul
também pode ser evidenciada pelo vo-
lume de certificados de origem, que, em
Minas, são emitidos pela Fiemg. Em
1992, a entidade emitiu uma média de
800 certificados mensais para os países
do Mercosul - boa parte deles
direcionados para a Argentina. Em
1994, esse número subiu para 1.200
emissões mensais. O certificado de ori-
gem é um documento que pretende res-
guardar os setores industriais e produ-
tos dos países integrantes, fazendo o
controle do fluxo comercial das merca-
dorias e evitando que países não-inte-
grantes do acordo usufruam de seus

benefícios.
A Fiemg tem funcionado como um

canal entre a iniciativa privada e as
possibilidades comerciais abertas pelo
Mercosul, de acordo com Frederico
Ribeiro. Além da elaboração do "Infor-
mativo Mercosul" - uma publicação
que circula mensalmente, há dois anos
e meio, contendo informações acerca
dos mecanismos legais do bloco, aFiemg
vem promovendo encontros e seminá-
rios sobre novas tecnologias industriais
e também orientando os empresários
em relação à formação de preços para
exportação, à importação de produtos
e às oportunidades comerciais dos ou-
tros países membros.

A inserção do Brasil e, conseqüen-

temente, de Minas nesse processo de
formação de livre comércio e do merca-
do comum dele decorrente está exigin-
doum novo posicionamento dos setores
produtivos mineiros. Um exemplo típi-
co é o da pecuária leiteira. Enquanto o
Brasil produz 15 bilhões de litros de
leite, a Argentina produz 6 bilhões, mas
se, no Brasil, 85% dos produtores reco-
lhem menos de 200 litros/dias, na Ar-
gentina, mais da metade dos pecuaristas
entrega diariamente 600 litros. Esses
números permitem avaliar que a produ-
tividade média brasileira, com um re-
banho de 19 milhões de fêmeas, é de 2
litros/animal/dia, enquanto a da Argen-
tina, formada por 3,5 milhões, é de 15
litros/animal/dia.

A titular do Centro de Planejamento
da Secretaria de Estado da Agricultura,
Pecuária  Abastecimento, Marina Sou-
za Campos, faz um contraponto à idéia
de que o alto grau de especialização do
mercado argentino poderá impor per-
das unilaterais no confronto com a pro-
dução leiteira nacional. "Os argentinos
têm custo de produção menor do que o
custo da produção nacional. Agora, é
preciso pensar nesse aspecto dentro da
cadeia produtiva, porque o leite não é
vendido só in natura. A nossa indústria
de beneficiamento do leite, por exem-
plo, é melhor posicionada do que a
indústria argentina" - pondera.

Mas, segundo Marina Souza Cam-
pos, mesmo assim a pecuária leiteira,
não só nacional, mas também a minei-
ra, que é muito expressiva, terá que
passar por uma "reconversão técnica
de atividade" - um jargão do Mercosul
utilizado para designar a necessidade
de modernização do setor. Estudos
financiados pelo BiDjá procuram esta-
belecer uma política global de
reconversão em todos os países do
Mercosul. Para alguns produtos, como
é  caso do leite brasileiro, serão neces-
sários investimentos na adequação
tecnológica, para que se tomem compe-
titivos nesse novo mercado.

No entanto, diante das possibilida-
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des abertas por um mercado comum,
como associações,joint ventures e par-
cenas, investir apenas no incremento
do fluxo comercial não será o maior
desafio imposto pelo Mercosul a Minas
Gerais. Essas modalidades de negócio
permitem que as grandes empresas ou
mesmo as médias organizações invis-
tam emnovos mercados sem absorver o
risco absoluto do mercado prospectado,
o que toma as formas associativas
meios mais práticos de conquista de
espaços econômicos até então desco-
nhecidos.

O processo de internacionalização
de empresas brasileiras rumo ao
Mercosul já é uma realidade, embora
Minas não contribua com bons núme-
ros. Segundo dados da Associação de
Empresas Brasileiras para a Integração
doMercosul (Adebim), desde 1991 mais
de 400 empresas fincaram suas bandei-
rasem território argentino, uruguaio ou
paraguaio, na forma de parcerias, na
maioria dos casos.

Essa internacionalização em
Minas vem ocorrendo de forma lenta -
apenas 13 casos -, fruto de um
"estranhamento" cultural diagnostica-
do pela Fundação Dom Cabral, que há
dois anos vem dando suporte a empre-
sas brasileiras e mineiras interessadas
na expansão de seus negócios. "En-
quanto as empresas do Sul não perce-
bem o aspecto cultural como entrave,
esse item é considerado um problema
para os empresários mineiros", explica
o professor e diretor dos Programas de
Internacionalização da Fundação Dom
Cabra], Carlos Alberto Arruda.

Segundo ele, o padrão de
gerenciamento das empresas argenti-
nas segue o modelo europeu, ao passo
que as empresas brasileiras, de maneira
geral, adotaram o modelo norte-ameri-
cano. "Vários empresários já declara-
ram que investir nos EUA é como
vestir no Brasil, enquanto investir na
Argentina é urna grande aventura."

Na sua avaliação, o Mercosul vai
trazer, em curto prazo, incremento às

atividades das empresas que optaram
pela excelência empresarial e que já
estão internacionalizadas, como é ocaso
do setor siderúrgico mineiro. Aliás,
capacitação gerencial é a "moeda" mais
valiosa nesse mercado que desponta.
Apesar do esforço brasileiro nesse sen-
tido, muito ainda precisa ser feito, a
começar pelo nível de escolaridade do
operariado nacional - a ponta do arco
produtivo brasileiro, cuja maioria nem
concluiu o ensino fundamental.

Transporte - Outro desafio que o
Brasil terá de vencer para consolidar
essas relações refere-se à sua carência
estrutural na área de transportes. Se-
gundo dados da Confederação Nacio-

nal do Transporte, o País está perdendo
20% da safra agrícola e gastando 50%
a mais de combustível no transporte de
cargas e passageiros porque 70% do
total de 1,5 milhão de quilômetros de
estradas federais encontram-se em es-
tado deplorável de conservação.

"Não tem comércio sem transpor-
te", lembra o assessorda Seplan Ramon
Victor César, que foi o coordenador do
Plano Multimodal de Transportes
(PMT), desenvolvido em parceria com
a Secretaria de Estado de Transportes e
Obras Públicas e o Departamento de
Estradas e Rodagem (DER—MG).

O PMT vem ocupar uma lacuna
esquecida desde a década de 60, quan-
do foi elaborado o último plano diretor
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de transportes mineiro. Nesses tempos
em que a palavra de ordem é a
competitividade, a montagem de um
planejamento integrado para o setor de
transportes é imperativa. "O desenvol-
vimento econômico e a conseqüente
ampliação da produção que se antevê
para os próximos dez anos irão exigir
transportes com qualidade operacional
e custos competitivos, o que significa
não se poder pensar na retomada do
desenvolvimento sem se dispor de um
sistema de transporte efetivamente ade-
quado às demandas de Minas Gerais",
avalia Ramon Victor.

O plano faz uma radiografia do
sistema de transporte em Minas, abran-
gendo as modalidades rodoviária, fer-
roviáriae hidroviária, considerando um
horizonte que não parece mais tão lon-
gínquo: o século XXI. Num país emque
as pressões momentâneas quase sem-
pre impedem o planejamento de longo
prazo, o Plano Multimodal de Trans-
portes avança no tempo e imagina Mi-
nas no ano 2005, quando estarão circu-
lando, pelo Estado, 628 milhões de
toneladas de cargas, contra 346 mi-
lhões registrados em 1992—um aumen-
to de 81,4%.

Retomando aos dias atuais, conspi-
ra contra essa projeção otimista um
aspecto amplamente avaliado pelo
PMT: a necessidade de recuperação da
malha rodoviária estadual, no momen-
to bastante comprometida - o que po-
deria ser um entrave para o escoamento
da produção originária de Minas e tam-
bém da que trafega pelo território mi-
neiro com destino a outros mercados
consumidores. Considerando as rodo-
vias estaduais e as federais, precisam
de recuperação 9.546 quilômetros. Em
pior estado de conservação estão as
rodovias federais, que registram um
movimento de carga maior. Segundo
levantamento feito pelo PMT, em boa
situação está apenas 10% do traçado
rodoviário mineiro, e, em situação re-
gular. outros 46,8%, que correspondem
a 10.253 quilômetros da malha.

Feito o diagnóstico, o Plano esbarra
em outro obstáculo: o custo da emprei-
tada. Para recuperar os quase 10 mil
quilômetros, numa projeção dedez anos,
sem considerar os investimentos em
pavimentação e duplicação de rodovi-
as, serão necessários recursos da or-
dem de US$ 1,2 bilhão - montante um
tanto salgado, considerando as restri-

ções financeiras por que passam o Es-
tado e, principalmente, a União.

No setor ferroviário, que responde
pelo transporte de 37% do volume de
cargas que circula pelo Estado, os núme-
ros também não dão folga. Para
incrementar o ramal ferroviário
UnaÍ—Pirapora, além de recuperar o tre-
choPirapora—Sete Lagoas —eixos impor-
tantes para o escoamento da produção do
Noroeste de Minas e do Oeste da Bahia
para a região Sudeste do País e para os
portos do Espírito Santo—, serão necessá-
rios, segundo cálculos do PMT, outros
US$ 365 milhões.

Apesar dos problemas estruturais in-
temos de cada país e dos entraves e
embates causados pela busca de uma
harmonização das legislações específi-
cas, o Mercosul dá provas de que já
decolou. A ponte aérea entre os países
revela uma frenética movimentação -
técnicos, especialistas, consultores e
advogados saem em busca das melhores
formas de negócio. As conseqüências, em
longo prazo, ninguém se arrisca a formu-
lar. Fica apenas a certeza de que não
caberão mais, nesse Brasil da virada do
século, os mercados protegidos e as estru-
turas arcaicas.
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