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APRESENTAÇÃO 

Desde 1996, o Instituto para a Integração da América Latina e o Caribe do 

BID (BID-INTAL) tem publicado a edição anual do Informe MERCOSUL, a fim de 

documentar os aspectos mais importantes do desenvolvimento econômico e comercial desta 

entidade regional, efetuando um levantamento organizado dos principais aspectos de sua 

evolução durante o período do estudo.  

Este Informe Nº 18 abrange o período compreendido entre o segundo semestre 

de 2012 e o primeiro semestre de 2013, e, da mesma forma que os precedentes, inscreve-se dentro 

de um âmbito mais amplo de atividades realizadas pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento 

(BID) que visam analisar e fortalecer os processos de integração regional e multilateral da América 

Latina e o Caribe, como o do Mercado Comum do Sul (MERCOSUL), criado pelo Tratado de 

Assunção e subscrito em 1991, apresentado nesta oportunidade. 

A escolha de temas e abordagens foi realizada levando em consideração o 

interesse nesta publicação compartilhado por um público amplo e variado, incluindo acadêmicos, 

funcionários governamentais, o setor privado e a sociedade civil em geral, e manifestado ao longo 

de todos estes anos. O Informe inicia necessariamente com uma visão sobre o cenário internacional 

e a situação macroeconômica que serve de contexto para as decisões e para os resultados 

observados durante o período em análise, revisando a evolução e as características dos fluxos 

comerciais e do investimento estrangeiro direto, bem como os aspectos mais evidentes da evolução 

institucional e das negociações comerciais, e as relações externas do Acordo com terceiros.  

A produção deste Informe é responsabilidade dos diferentes autores que 

contribuíram para sua elaboração. Os dois primeiros capítulos foram produzidos no INTAL por um 

grupo integrado pelos consultores Ricardo Carciofi, Rosario Campos, Romina Gayá e Kathia 

Michalczewsky. A versão inicial dos capítulos III, IV e V foi elaborada pelo consultor Jorge 

Lucángeli. A direção geral do Informe de trabalho foi responsabilidade de Graciela Schamis, 



Diretora do Instituto, e a coordenação editorial foi de Alejandro Ramos, Economista Sênior de 

Integração, com apoio do consultor Ricardo Carciofi. Maurício Mesquita Moreira forneceu valiosos 

comentários para uma versão preliminar.  

A elaboração deste Informe faz parte do programa de trabalho do Setor de 

Integração e Comércio (INT) do BID, cuja gerência é conduzida por Antoni Estevadeordal. 

Assim como em edições anteriores, sobre as quais os leitores realizaram 

comentários e sugestões valiosos, reitera-se o convite a enviarem observações e opiniões para 

pubintal@iadb.org. Esta colaboração permitirá melhorar o alcance e o conteúdo do trabalho. 

mailto:pubintal@iadb.org
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RESUMO EXECUTIVO 

O Informe MERCOSUL N° 18 (julho de 2012-junho de 2013) analisa os fluxos comerciais dos países 

do Mercado Comum do Sul (MERCOSUL) no contexto da evolução econômica respectiva e dos 

principais aspectos do processo de integração do bloco, tanto na agenda interna quanto na externa. 

CAPÍTULO I. Cenário internacional e panorama macroeconômico 

Cenário internacional 

Em 2013, o crescimento da economia mundial estaria em 2,9%, 0,3 p.p. menos do que no ano 

anterior, com uma evolução diferenciada entre as economias desenvolvidas e em desenvolvimento, 

embora estas últimas tenham desacelerado os ritmos prévios. A recuperação dos Estados Unidos é 

ainda fraca; a Reserva Federal continuaria o programa de promoção, enquanto a política fiscal 

continua sendo restritiva. A recessão da Zona do Euro continuaria em 2013, com certa recuperação 

em 2014, enquanto a taxa de desemprego se mantém em máximos históricos. O Japão conseguiria 

sustentar o crescimento baseado no programa de estímulo fiscal e monetário, enquanto a China 

cresceria 7,6% em 2013, 0,1 p.p. menos do que em 2012. 

Para a América Latina e o Caribe, a expansão econômica em 2013 seria levemente inferior à 

média mundial, 2,6%. Na América do Sul, onde se preveem taxas positivas, as principais ameaças 

estão associadas ao desaquecimento do comércio mundial, à evolução dos preços dos produtos 

básicos, e à provável reversão dos fluxos de capitais no caso de haver mudanças na política 

monetária dos Estados Unidos.  

O comércio mundial ficou estagnado em 2012. Esses dados contrastam com o desempenho do 

biênio 2010-2011, caracterizado por ritmos de 20% anuais. Os preços das matérias-primas 

enfraqueceram em 2012, tendência que continuou em alguns produtos no primeiro semestre de 

2013. Segundo a Organização Mundial do Comércio (OMC), o volume do comércio mundial 

cresceria 2,5% neste ano e 4,5% em 2014.  

As exportações conjuntas do MERCOSUL (incluindo intrazona) caíram 2,6% em 2012 e seu 

desempenho foi inferior ao dos países em desenvolvimento (que cresceram 2,8%). As estimativas 

de 2013 indicariam que as vendas totais do bloco tornaram a diminuir (1%), enquanto o comércio 

intrazona teria crescido 7,2% durante o primeiro semestre. A cotação dos produtos básicos 

relevantes para o bloco sofreu uma redução em 2012 e, em alguns casos, a tendência continuou 

durante a primeira metade de 2013. 

Evolução macroeconômica dos países do MERCOSUL 

Dentro do quadro da economia global comentado, os países do MERCOSUL registrariam taxas 

positivas de crescimento em 2013, embora com apreciável dispersão entre si. Essas diferenças estão 

em parte associadas aos respectivos contextos, como também às diferentes políticas em curso. 

Argentina. Após o desaquecimento de 2012, a economia cresceria 3,5% em 2013, apoiada no 

consumo público e privado. A política fiscal continuou sendo expansiva, com financiamento de 

agências do setor público e do Banco Central, gerando pressões inflacionárias. O saldo comercial se 

reduziu no primeiro semestre de 2013, e isto foi suficiente para compensar os saldos negativos da 

conta de serviços e de renda. A falta de acesso ao crédito internacional promoveu a ampliação de 
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controles sobre a compra de divisas, a transferência de utilidades e as importações. O governo 

administrou a aplicação de divisas nas crescentes compras de energia e na observância das 

obrigações com o exterior. 

Brasil. Em 2012, a economia cresceu 0,9% e projetam-se 2,5% para este ano, resultando em uma 

taxa de crescimento de 2,0% como média dos últimos três anos. Embora as políticas expansivas não 

conseguissem estimular um maior dinamismo econômico, desde finais de 2012, o produto interno 

bruto (PIB) começou a se recuperar, originando pressões inflacionárias. Na primeira metade de 

2013, o Banco Central aumentou as taxas de juros. Os principais riscos são o crescente déficit de 

conta corrente em face da possibilidade da reversão dos fluxos externos e a situação fiscal derivada 

do aumento da despesa e das isenções impositivas no contexto do Plano "Brasil Maior". A 

depreciação do real durante 2013 contribui para a competitividade (principalmente da indústria), 

embora aumentasse as pressões no nível dos preços.  

Paraguai. A economia sofreu uma contração em 2012 e se projeta um crescimento significativo 

(entre 11,8% e 12,5%) em 2013. A oferta agropecuária representou entre 20 e 25% do PIB 

paraguaio na última década. Na campanha 2012-2013, registrou-se um recorde de produção de 9,4 

milhões de toneladas de soja, contrastando com os 4,0 milhões da campanha anterior, impactada 

pela seca. As políticas fiscal e monetária de 2012 focaram-se em contra-arrestar a redução da 

atividade econômica. Apesar do desaquecimento da atividade econômica na primeira parte de 2013, 

o impulso fiscal se manteve, em um contexto de inflação controlada e superávit da conta corrente. 

Para a metade do ano, o governo promoveu a criação de impostos que compensariam parte do viés 

fiscal do ano anterior.  

Uruguai. O PIB teve, em 2012, uma expansão de 3,9%, impulsionado pelo investimento (devido à 

instalação de uma fábrica de celulose) e o consumo privado; em 2013, projeta-se um crescimento de 

3,5%. Os desafios do esquema da política econômica focaram nos efeitos da inflação e da 

apreciação real do peso (induzida pelo ingresso de capitais) sobre a competitividade. Os principais 

riscos associam-se ao déficit de conta corrente (por causa do aumento do déficit comercial e do 

menor superávit da conta serviços) e ao contexto financeiro internacional menos favorável. As 

reservas internacionais, os níveis da dívida pública e privada e a distância entre os perfis de 

vencimento e as obrigações externas configuram um quadro de certa solidez dos indicadores 

externos. 

Venezuela. Após ter registrado uma expansão de 5,6% em 2012, a economia venezuelana 

desaceleraria para 1,0% em 2013. O impulso durante 2012 veio da demanda interna, da expansão da 

despesa pública (investimento em infraestrutura e habitação) e do consumo privado, promovido 

pelo aumento dos salários reais. Desde fins de 2012, o problema macroeconômico mais importante 

foi o aquecimento da inflação, produto da liquidez da economia e da evolução do tipo de câmbio. 

Em 2013, o setor externo voltaria a ter uma contribuição negativa para o crescimento, devido à 

queda das exportações. As dificuldades para o acesso às divisas foram um obstáculo para a entrada 

de bens importados, necessários para atender à demanda doméstica, provocando o desabastecimento 

de alguns produtos. Tudo isso em um contexto de diminuição do superávit da conta corrente, de 

preservação do nível de reservas e de um leve incremento nos preços do petróleo.  

Bolívia. Os países membros do MERCOSUL assinaram o Protocolo de Adesão deste país ao bloco 

em dezembro de 2012. A evolução macroeconômica dos últimos 10 anos transcorreu dentro de um 

quadro geral de solvência e a taxa de crescimento foi de 4,5% em média. As exportações, 

alavancadas pela demanda externa e pelo aumento nos preços internacionais, aumentaram nos 

setores de hidrocarbonetos, minérios e produtos agrícolas. Além da remissão de grande parte de sua 

dívida externa, as reformas tributárias e a maior participação do Estado no setor de hidrocarbonetos 
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impactaram positivamente sobre as contas fiscais. A incorporação da Bolívia ao MERCOSUL 

apresenta aspectos de destaque: contribui para a complementação da matriz energética do bloco e 

detectam-se espaços para o crescimento do comércio intrarregional. Além disso, as características 

mediterrâneas do país e os baixos níveis de renda per capita sugerem que a redução de assimetrias 

será alvo de atenção da agenda futura. 

CAPÍTULO II. Evolução do comércio e do investimento estrangeiro direto 

Evolução do comércio mundial e do MERCOSUL 

As exportações mundiais sofreram uma redução de 0,3% em 2012 e cresceram 1,0% durante o 

primeiro semestre de 2013. A estagnação das vendas para o exterior dos países em desenvolvimento 

destaca-se como a novidade do período, e os países do bloco participam do fenômeno.  

Em 2012, as exportações do MERCOSUL despencaram 2,6% e acumularam uma queda adicional 

de 1% em 2013. Os fatores climáticos afetaram os volumes das vendas de grãos e oleaginosas no 

ano passado. Menores preços e maior fragilidade da demanda exterior prevaleceram desde 2012. O 

bloco, que participa com 2,4% das vendas globais, mantém uma posição superavitária com o resto 

do mundo.  

Os mercados de extrazona absorvem em torno de 85% das vendas totais do MERCOSUL. Os 

produtos primários e as manufaturas baseadas em recursos naturais representam mais de 70% do 

total vendido para extrazona. A Ásia é o principal parceiro comercial extrarregional, e a China se 

firmou como destino das exportações de recursos naturais e fornecedor de manufaturas. As 

exportações do MERCOSUL orientadas para a extrazona caíram 1,9% em 2012 e tornaram a 

declinar 3,2% no primeiro semestre deste ano. 

Em 2012, as exportações intrazona diminuíram 7,2%, e a contração do comércio entre a Argentina 

e o Brasil foi gravitante nesse resultado. A referida redução do intercâmbio intrazona deu-se em um 

contexto de crescimento das economias do bloco, constituindo um fenômeno singular na última 

década. O desempenho reverteu-se durante o primeiro semestre de 2013, principalmente devido ao 

dinamismo do comércio automotivo entre os maiores sócios. Diferentemente das exportações 

orientadas à extrazona, as manufaturas concentram mais de 60% do comércio intrazona. O 

MERCOSUL como destino de vendas é muito significativo para o Paraguai (49,6%) e para o 

Uruguai (31,6%), seguidos pela Argentina (27,7%), enquanto tem um peso relativo inferior para o 

Brasil (11,5%). Já para a Venezuela, a intrazona é um destino pouco importante. 

Comércio dos países do MERCOSUL 

Observando o desempenho exportador de cada um dos países em 2012, constata-se uma trajetória 

díspar. Enquanto a Argentina, o Brasil e o Paraguai reduziram suas vendas para o exterior, o Uruguai 

e a Venezuela tiveram taxas de variação positivas. Dados preliminares de 2013 apontam um panorama 

diferente. A Argentina, o Paraguai e o Uruguai teriam aumentado suas exportações relativamente ao 

mesmo período do ano anterior, ao tempo que o Brasil e a Venezuela registram quedas de suas vendas 

para o exterior no encerramento do ano equivalentes a 1% e 8%, respectivamente. 

Argentina. Em 2012, as exportações diminuíram 3,7%, acompanhadas de uma maior diminuição 

das importações (7,8%). A nota dominante de 2012 foi a queda das importações provenientes da 

intrazona (16,7%). Na primeira metade de 2013, estas tendências reverteram e os fluxos comerciais 

aumentaram. As importações totais cresceram no primeiro semestre de 2013, impulsionadas pelas 

compras de energia. As exportações para o MERCOSUL atingiram ritmos superiores às vendas para 
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a extrazona. O comércio automotivo com o Brasil se manteve muito dinâmico, favorecido pela 

arrecadação de um imposto adicional aplicado pelo sócio maior do bloco sobre as importações de 

terceiros mercados. Este setor, representando mais de uma terça parte dos envios intrazona, 

manteve-se entre os mais dinâmicos durante o primeiro semestre de 2013.  

Brasil. Durante 2012, as exportações caíram 5,3% e, na primeira metade do ano, somaram uma queda 

adicional de 2,4% relativamente ao mesmo período do ano anterior, em um processo no qual se 

uniram efeitos de preços e quantidades. Por sua vez, as importações experimentaram uma leve 

diminuição em 2012, embora recuperassem o ritmo na primeira metade do ano. O excedente 

comercial do Brasil resultaria quase nulo em 2013, depois de uma década de registros positivos. O 

principal mercado para as exportações brasileiras continua sendo a China, seguido dos Estados Unidos 

e da Argentina. Conjuntamente, as vendas do Brasil orientadas para fora do MERCOSUL representam 

quase 90% do total. As manufaturas atingem 37,4% das exportações do país e seu valor tem se 

mantido constante no último quinquênio. Durante 2012, o mercado argentino mostrou a maior queda 

por causa do desaquecimento da demanda e das restrições às importações impostas por esse país. 

Durante o primeiro semestre de 2013, o comércio do Brasil com o MERCOSUL mostrou melhor 

desempenho do que o extrazona, principalmente devido ao aumento do intercâmbio com a Argentina, 

no qual merece destaque o setor automotivo, devido à maior demanda em ambos os países. Ao longo 

da última década, o Brasil tem registrado saldo favorável no comércio com o bloco. 

Paraguai. O Paraguai experimentou em 2012 uma queda de seus fluxos comerciais: as exportações 

reduziram-se 6,4% por causa da seca sobre a oferta agrícola; as compras externas declinaram em 

percentagens análogas, devido à redução da atividade doméstica. A recuperação experimentada na 

primeira metade de 2013 foi acelerada. O Paraguai é o país do MERCOSUL para o qual o mercado 

regional tem maior importância relativa (49,6% do faturamento externo total em 2012). As vendas 

para o MERCOSUL evoluíram com sinal positivo em 2012, diferentemente do acontecido com os 

envios extrazona. As exportações de energia elétrica para o Brasil e para a Argentina contribuíram 

para esse resultado. Entre janeiro e junho de 2013, as exportações para o bloco e para a extrazona 

cresceram em um ritmo similar e elevado -quase 40% relativamente ao mesmo período do ano 

anterior, principalmente em virtude da recuperação da oferta agrícola. 

Uruguai. Em 2012, o comércio exterior do Uruguai se expandiu em ritmo firme, contrastando com 

o quadro dos outros países do bloco. A demanda das suas exportações cresceu 10,3%, e a oferta de 

produtos agropecuários não foi afetada pelos rigores climáticos que impactaram nos outros sócios. 

Em particular, as vendas destinadas ao MERCOSUL tiveram bom desempenho (embora inferior aos 

envios para extrazona); as maiores vendas para o Brasil e para a Venezuela foram parcialmente 

compensadas pelas quedas nas exportações para a Argentina e para o Paraguai. Em 2012, também 

cresceram as importações (8,6%). Diferentemente dos outros países do bloco, o Uruguai tem déficit 

em sua balança comercial. No primeiro semestre de 2013, as vendas para todos os países do bloco 

caíram (com exceção do Paraguai), enquanto as destinadas à extrazona aumentaram. 

Venezuela. Em 2012, os fluxos comerciais do país apresentaram uma evolução díspar. As 

exportações cresceram quase 5%, favorecidas por um leve aumento do preço do petróleo na cesta 

venezuelana e por maiores quantidades. O crescimento das importações foi pronunciado (27,1%), 

em resposta à forte expansão da despesa doméstica. No primeiro semestre de 2013, o ritmo das 

compras externas manteve-se elevado, mas as exportações declinaram em virtude de menores 

envios de petróleo. A Venezuela mantém superávit na conta comercial, embora o saldo apresente 

uma evolução declinante. A intensidade dos fluxos comerciais da Venezuela com o bloco é baixa: o 

país destina 2,0% de suas exportações para o MERCOSUL, principalmente para o Brasil e para o 

Uruguai. De seu lado, o MERCOSUL forneceu 11,9% das importações da Venezuela em 2012. No 
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primeiro semestre de 2013, a entrada de produtos de intrazona caiu relativamente ao mesmo período 

do ano anterior, enquanto o fornecimento proveniente de extrazona cresceu. 

Bolívia. A incorporação do país ao MERCOSUL soma um novo membro cuja estrutura comercial 

apresenta traços singulares. A Bolívia é exportadora de recursos naturais, principalmente minérios e 

gás, e suas importações são diversificadas em produtos acabados de bens de consumo, insumos e 

bens de capital. O comércio representa mais de 70% do PIB, superior à média do bloco. O 

MERCOSUL é um sócio comercial de grande relevância para a Bolívia, pois absorve 52,1% de suas 

exportações -o gás natural representa 90,2% do total- e é origem de 38,4% de suas importações. As 

exportações do bloco para a Bolívia também mostram uma importante participação dos produtos 

baseados em recursos naturais (derivados de petróleo, ferro e aço). A relação comercial se 

desenvolve em um contexto de livre comércio mediante o Acordo de Complementação Econômica 

36 da ALADI, em vigor desde 1999. A convergência da Bolívia para a tarifa externa comum 

poderia favorecer a penetração de exportações industriais do MERCOSUL. 

Integração energética 

A integração energética entre os países do MERCOSUL precede o Tratado de Assunção e é 

um processo que possibilitou a concretização de projetos de grande porte no contexto de uma 

intensa cooperação bilateral e regional. Como resultado, a sub-região exibe significativos fluxos de 

comércio energético, especialmente de gás e energia elétrica. Os países recentemente incorporados 

ao bloco (Venezuela), que estão em processo de adesão (Bolívia) ou que poderiam, eventualmente, 

aderir (Equador) são superavitários em energia. Os dois países mediterrâneos, Paraguai e Bolívia, 

também são superavitários em produtos de energia de limitada capacidade de transporte (energia 

elétrica e gás) e cujos preços são estabelecidos através de acordos. Isto coloca a energia e seu 

intercâmbio em uma posição prioritária na agenda de negociação dentro do bloco. 

Fluxos de investimento direto de e para o MERCOSUL 

O investimento estrangeiro direto (IED) recebido pelo MERCOSUL só aumentou 1,2% em 

2012, em um contexto em que os fluxos globais do IED diminuíram 18%, em virtude dos menores 

investimentos nos países desenvolvidos. As contribuições de investimento cresceram na Argentina 

(27%), onde as restrições cambiais favoreceram o reinvestimento de utilidades, recompra de ações e 

outros investimentos, no Paraguai (48,8%) e no Uruguai (8,2%). Os fluxos diminuíram no Brasil 

(2,1%) e na Venezuela (14,9%). Embora o Brasil seja o principal destino do IED dirigido ao bloco, 

concentrando 77,6% do total, o Uruguai é o país onde as entradas do IED são maiores em relação ao 

tamanho de sua economia. 

CAPÍTULO III. Agenda Interna 

Durante o segundo semestre de 2012 e o primeiro de 2013, a agenda interna do MERCOSUL foi 

dominada por três eixos principais: a discussão em torno da suspensão e da reincorporação do 

Paraguai, a incorporação da Venezuela como sócio pleno e a adesão de outros Estados mediante a 

iniciação dos processos de adesão da Bolívia e o acordo de associação com Guiana e Suriname. 

Além do mais, o bloco avançou na aplicação de seus instrumentos para a redução de assimetrias e a 

integração produtiva. 

Reincorporação do Paraguai 

Antecedentes. Em 29 de junho de 2012, os Presidentes da Argentina, do Brasil e do Uruguai 

emitiram uma declaração através da qual foi cassado o direito do Paraguai de participar nos 
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órgãos do MERCOSUL e em suas deliberações. Tal decisão foi fundada no artigo 5° do 

Protocolo de Ushuaia sobre Compromisso Democrático. Além disso, os Presidentes aprovaram a 

incorporação da Venezuela. O Paraguai objetou ambas as decisões. Em 21 de abril de 2013, foram 

realizadas as eleições para Presidente, Vice-Presidente e membros do Parlamento do Paraguai. O 

presidente eleito, Horacio Cartes, tomou posse no dia 15 de agosto. 

Reincorporação. Na Cúpula do MERCOSUL realizada em Montevidéu, em agosto, os 

Presidentes decidiram a "anulação da suspensão" do Paraguai, "pois consideraram cumpridos 

os requisitos estabelecidos no artigo 7 do Protocolo de Ushuaia...". O Paraguai sustenta que nunca 

saiu do MERCOSUL. O país argumenta que a incorporação de um novo sócio como a Venezuela 

deve ser decidida por unanimidade dos membros do bloco e, por conseguinte, o parlamento 

paraguaio deveria tratar a matéria e dar sua aprovação. Acordou-se que as diferenças de 

interpretação deverão ser resolvidas através do trabalho das Chancelarias.  

Adesão da Venezuela ao MERCOSUL 

Apesar da controvérsia institucional sobre sua adesão, a Venezuela foi incorporada ao bloco e 

exerce a Presidência Pro Tempore do MERCOSUL no segundo semestre de 2013. Nesse 

contexto, foram estabelecidos os cronogramas de liberalização comercial intrazona, tarifa externa 

comum e a incorporação do "acervo normativo". 

No que tange ao Livre comércio, Paraguai e Uruguai acordaram com a Venezuela em agosto de 

2008 -mediante o ACE 64 e o ACE 63, respectivamente- a desoneração total e o livre acesso de 

produtos originários de ambos os países no mercado venezuelano. Argentina e Brasil só acordaram 

o cronograma de desoneração em dezembro de 2012. A Venezuela acordou com o Brasil um 

cronograma de preferências tarifárias que concluirá em janeiro de 2018 com 100% de desoneração. 

Em poucos casos, as preferências são crescentes; a maioria das posições parte de preferências de 

60%, 65% e 77% e se mantêm até 1° de janeiro de 2018, quando passarão para 100%. No caso da 

Argentina, estabeleceu-se que a Venezuela outorgará uma preferência tarifária de 100% a partir de 

1° de janeiro de 2014, com exceções contidas em três anexos. Ao tempo em que estes cronogramas 

de liberalização avançam, o comércio da Venezuela com Argentina e Brasil se enquadra no ACE 

59, que supõe uma tarifa média de 3% aplicada pela Venezuela, ainda que com máximos e picos 

que chegam a 40% em alguns segmentos. 

Na Cúpula do MERCOSUL de dezembro de 2012 em Brasília, a Venezuela adotou a Tarifa 

Externa Comum (Decisão 31/12), mas a convergência será realizada em quatro etapas: a primeira 

começou em abril de 2013 e as seguintes nos três anos vindouros. Na primeira etapa, pouco mais de 

2.800 posições serão ajustadas à TEC do MERCOSUL; o maior número de posições atingirá a TEC 

em abril de 2016, quase 3.800 posições, representando 38% do universo tarifário. As manufaturas 

de baixa tecnologia (têxteis, confecções e calçado) e automotivas são as que mais vão demorar a 

alcançar a TEC. 

Na Cúpula de Brasília, foi aprovada a Decisão N° 66/12 "Cronograma de Incorporação pela 

República Bolivariana da Venezuela do Acervo Normativo do MERCOSUL". A decisão abrange 

três conjuntos de cronogramas. A maior parte das normas já foi incorporada. Resta um conjunto de 

150 medidas que serão adotadas em quatro fases anuais e sucessivas. 

Adesão do Estado Plurinacional da Bolívia ao MERCOSUL 

Em dezembro de 2006, o Governo da Bolívia tinha manifestado interesse em iniciar as 

diligências para sua incorporação como Estado-Parte do MERCOSUL. Na XLIV Reunião 
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Ordinária do Conselho do Mercado Comum realizada em Brasília, em dezembro de 2012, foi 

aprovado o Protocolo de Adesão do Estado Plurinacional da Bolívia ao bloco. Através desse 

instrumento, que requer a ratificação de cada uma das partes para sua entrada em vigência, a Bolívia 

aderiu ao Tratado de Assunção e aos Protocolos complementares. A Bolívia incorporará o acervo 

normativo em vigor do MERCOSUL em um prazo máximo de quatro anos, contados a partir da 

data de entrada em vigência do protocolo. Para tal, um Grupo de Trabalho criado mediante o 

protocolo estabelecerá o cronograma de adoção da normativa como também estabelecerá os prazos 

para a aplicação da TEC, da Nomenclatura Comum do MERCOSUL e do regime de origem.  

Acordo Marco de Associação entre o MERCOSUL e a República Cooperativa da Guiana e a 

República do Suriname 

Na última Cúpula Presidencial realizada em Montevidéu, em julho de 2013, o MERCOSUL 

aprovou um acordo marco de associação com a Guiana e o Suriname. O objetivo do Acordo é 

fortalecer as relações com ambos os países. Essencialmente, os âmbitos de aplicação são três: diálogo 

político, cooperação, comércio e investimentos. O Acordo visa fortalecer o diálogo político através do 

estabelecimento de uma agenda para coordenar posições, a ser aplicada nos fóruns internacionais. As 

atividades de cooperação serão orientadas a melhorar a educação e a formação em seus respectivos 

territórios, bem como ao intercâmbio de ciência e tecnologia. Sobre a cooperação econômica, 

destacam-se as atividades de facilitação do comércio e de promoção da agricultura.  

Redução de Assimetrias e Integração Produtiva 

Fundo para a Convergência Estrutural (FOCEM). Desde sua entrada em funcionamento em 

2007 e até junho de 2013, o FOCEM recebeu contribuições dos Estados Partes por um total de 

US$ 751 milhões, dos quais, US$ 631 milhões provieram de contribuições regulares e o restante de 

contribuições voluntárias realizadas pelo Brasil para o financiamento de um projeto de transmissão 

de energia elétrica no Paraguai. O FOCEM tem um novo regulamento que lhe deu maior autonomia 

e fortaleceu a estrutura de sua Unidade Técnica.  

Entre o segundo semestre de 2012 e o primeiro de 2013, o Conselho do Mercado Comum 

aprovou quatro projetos, somando um valor de US$ 161,97 milhões, dos quais o FOCEM se 

comprometeu a contribuir com US$ 103,7 milhões. Dois projetos pertencem ao Programa I 

(Convergência Estrutural) e são orientados ao saneamento urbano e à reabilitação de ferrovias; os 

outros dois projetos são dirigidos ao fortalecimento do processo de integração e ao desenvolvimento 

local e regional. 

Integração Produtiva. Durante o segundo semestre de 2012, o Grupo de Integração Produtiva 

(GIP) continuou seus esforços para impulsionar processos produtivos no âmbito regional. As 

principais ações setoriais foram promovidas no contexto dos Comitês de Integração Produtiva (CIP) 

Aeronáutico, Naval e Eólico. 

A integração produtiva em Autopeças é um dos projetos-piloto de integração produtiva financiado 

com recursos do FOCEM. Sua finalidade é promover o processo de integração da cadeia 

automotiva com um programa de dois anos, de fortalecimento da competitividade e identificação de 

oportunidades e configurações possíveis para a produção em escala na região.  

Outras iniciativas em integração produtiva se relacionam com projetos em energia solar, 

clusters regionais e locais, entre outros. Na Cúpula de Brasília foi aprovado o Mecanismo de 

Fortalecimento Produtivo (Dec. CMC N° 67) com o intuito de aumentar o aproveitamento dos 

investimentos de empresas públicas e os projetos de infraestrutura. 
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CAPÍTULO IV. Negociações comerciais: temas setoriais e bilaterais 

A indústria automotiva no MERCOSUL 

A indústria automotiva tem um papel relevante na Argentina e no Brasil. A produção de 

veículos automotores da Argentina atingiu 764 mil unidades em 2012 e emprega de maneira direta 

pouco mais de 30.000 pessoas. A produção brasileira quase quintuplica a argentina: em 2012, foi de 

3.400.000 veículos e gera 130.000 empregos. O setor automotivo participa com cerca de 12% do 

valor agregado bruto da indústria de transformação brasileira e com 6% na Argentina. 

O comércio do complexo automotivo representa em torno de 45% do comércio total de 

manufaturas argentino-brasileiro. O intercâmbio bilateral de veículos automotores é intenso e 

registra um coeficiente de comércio intra-industrial muito alto. O mais importante pertence a 

automóveis (absorvendo a metade do intercâmbio); caminhões e autopeças dividem o restante.  

As características do segmento firmaram as bases de um relacionamento comercial de grande 

potencial, não livre de tensões. Apesar da aspiração de definir uma Política Comum do 

MERCOSUL para o segmento, este objetivo não foi concretizado. Argentina e Brasil enquadraram 

o comércio neste segmento acompanhando uma decisão do bloco de 1994, posteriormente 

materializada no Acordo Bilateral da ALADI (ACE 14), ao qual se somaram sucessivos Protocolos 

adicionais a partir do ano 2000.  

O primeiro entendimento bilateral assinado no ano 2000 resolveu a regulamentação do intercâmbio 

mediante o mecanismo do "flex", o qual consiste na determinação de um valor limite do quociente 

entre exportações e importações acordado pelas partes, e dentro do qual rege o livre comércio. Os 

valores do flex foram sendo renovados em Protocolos posteriores. O último deles, assinado em julho 

de 2008, estendeu o prazo do mecanismo até 30 de junho de 2013, com uma etapa adicional de 

transição até meados de 2014. Não havendo um novo compromisso antes dessa data, os países 

recuperariam sua potestade para estabelecer suas próprias políticas comerciais para o segmento. A 

ausência de instrumentos de administração do comércio abre a possibilidade de um desequilíbrio no 

comércio de autopeças que resultaria deficitário para a Argentina.  

Do seu lado, o Brasil colocou em funcionamento, a partir de 2012, um esquema de incentivos à 

indústria automobilística -o Programa "Inovar-Auto"- que visa ao aumento da integração 

local, à modernização tecnológica do setor e à adoção de padrões de qualidade internacional. 
O Programa estabelece um mecanismo de incentivos por duas vias: incrementa 30 pontos 

porcentuais nas alíquotas do Imposto sobre os Produtos Industriais (IPI) para veículos a partir de 1° 

de janeiro de 2013. Ao mesmo tempo, desonera até 100% as montadoras que se enquadrarem no 

programa de modernização e se comprometerem a realizar os investimentos pertinentes. As 

medidas têm derivações no complexo automotivo integrado regionalmente e visam fortalecer o 

desenvolvimento de uma plataforma exportadora global com sede no Brasil. A Argentina pretende 

que os benefícios do Programa se estendam aos sócios do bloco, aspira à restituição do "flex" e 

propõe elevar as tarifas para a importação de autopeças de extrazona. 

Acordo Automotivo Argentina-Brasil-México 

No dia 27 de setembro de 2002, o MERCOSUL e o México celebraram um Acordo 

Automotivo, o ACE 55, que estabeleceu um esquema de quotas crescentes de preferências 

tarifárias. O Acordo previa chegar a 2006 com a implantação do livre comércio no setor. O efeito 

inicial da medida foi um aumento das exportações tanto argentinas quanto brasileiras para o 

México. A partir da severa crise internacional de 2008, a tendência se reverteu: o mercado 
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estadunidense diminuiu e o México reorientou suas exportações para a América Latina. A relação 

comercial, que durante os primeiros seis anos tinha gerado consideráveis saldos superavitários a 

favor da Argentina e do Brasil, passou a evidenciar um forte déficit. 

Frente a esta situação, o Brasil levantou, no início de 2012, a necessidade de revisar o acordo. 
Foram estabelecidas quotas anuais durante três anos, até 19 de março de 2015, data a partir da qual 

passará a vigorar o livre comércio. A Argentina solicitou a aplicação de um esquema similar, mas 

teve a negativa do México. Em fins de junho desse ano, a Argentina suspendeu unilateralmente o 

acordo. O México recorreu à OMC, ativando o mecanismo previsto no Órgão de Solução de 

Controvérsias (Consultas entre as Partes). Finalmente, em dezembro de 2012, a Argentina e o 

México reconstituíram o quadro regulatório do comércio de veículos e autopeças, com um novo 

acordo, o qual estabeleceu quotas de importação recíprocas até março de 2015, e foram acordadas 

novas condições de origem -mais restritivas-, acompanhando o acordado com o Brasil. 

Negociações entre Brasil e Uruguai. Em março de 2013, Brasil e Uruguai assinaram o 

Septuagésimo Primeiro Protocolo Adicional no contexto do ACE 2, com o intuito de assegurar a 

fluência do intercâmbio comercial bilateral, em um contexto de especial atenção às assimetrias entre 

as partes. O protocolo foi concebido como um instrumento para acelerar a integração em ambos os 

países. Entre os objetivos específicos estão: fortalecer a integração produtiva automotiva 

(autopeças) e a indústria naval (barcaças), cooperação em ciência e tecnologia aplicadas ao agro, e 

integração da infraestrutura de transporte através do trabalho conjunto em projetos rodoviários, 

ferroviários e o desenvolvimento da hidrovia na região de Lagoa Merín e Lagoa dos Patos. Os 

acordos também pretendem agilizar a circulação de pessoas, a simplificação de normas 

fitossanitárias e a interconexão elétrica. 

Uruguai e a ampliação dos acordos comerciais 

As aspirações do Uruguai para atingir uma relativa flexibilidade em seus compromissos com o 

MERCOSUL e a busca de alternativas mediante acordos com outros blocos ou países têm estado 

presentes há muito tempo nos debates sobre a estratégia comercial do país. A proposta de um 

Tratado de Livre Comércio (TLC) do Uruguai com os Estados Unidos foi objeto de consideração 

parlamentar em 2006. O TLC foi substituído por um TIFA (Trade and Investment Framework 

Agreement), assinado em inícios de 2007. Nos meses recentes, reiteraram-se as expressões oficiais 

de descontentamento a respeito do avanço do MERCOSUL, das dificuldades de acesso ao mercado 

ampliado, a consideração de assimetrias, e, frente a isso, a conveniência de diversificar mercados 

para aproveitar as potencialidades dos países pequenos. Nesse sentido, é preciso salientar que o 

Uruguai solicitou sua participação como observador nas negociações da Aliança do Pacífico. 

Recentemente, o bloco acolheu de maneira favorável a solicitação uruguaia. 

Investimento da Companhia Vale em Mendoza, Argentina 

Em fins de janeiro de 2009, a empresa de origem australiana Rio Tinto vendeu o projeto 

Potássio Rio Colorado para a mineira Vale do Rio Doce, empresa de capital brasileiro. O 

projeto na província de Mendoza, Argentina, previa a exploração de uma jazida de cloreto de 

potássio, uma planta de processamento e instalações auxiliares na mina, rota de transporte do 

produto, estação de transferência, corredor ferroviário para transporte do produto da estação de 

transferência até o Porto de Bahía Blanca. As obras foram iniciadas em 2010, mas, em finais de 

2012, a Companhia Vale decidiu suspender a construção da obra, por causa do maior porte do 

projeto e das dificuldades financeiras do grupo investidor.  
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CAPÍTULO V. Relações externas do MERCOSUL 

A agenda externa do bloco continuou com as negociações com a União Europeia (UE), somando 

seu interesse na aproximação à Aliança do Pacífico.  

Negociações MERCOSUL-União Europeia 

Antecedentes. As negociações entre a União Europeia e o MERCOSUL relativas ao 

estabelecimento de um acordo de associação, paralisadas desde outubro de 2004, foram 

reatadas em maio de 2010. Entre julho de 2011 e junho de 2012, realizaram-se três reuniões do 

Comitê de Negociações Birregionais UE-MERCOSUL (CNB).  

Negociações recentes. Entre 22 e 26 de outubro de 2012, realizou-se em Brasília a XXV Reunião 

do Comitê de Negociações Birregionais UE-MERCOSUL. As deliberações focaram os textos 

normativos do Acordo. Foram revisados os temas relativos a serviços e investimentos, compras 

governamentais, facilitação do comércio, direitos de propriedade intelectual e regras de origem. O 

documento final da reunião reflete que os negociadores reconhecem os avanços importantes na parte 

normativa do acordo, mas que os espaços para avançar com a abordagem atual são limitados. Os 

negociadores europeus chamaram a atenção sobre a necessidade de passar para uma etapa de 

intercâmbio de ofertas para o acesso a mercados nas áreas de bens, serviços, investimentos e compras 

governamentais. Os representantes do MERCOSUL avaliaram que as negociações tinham atingido 

um ponto no qual seria necessário buscar orientação em nível ministerial.  

Reunião Ministerial MERCOSUL-União Europeia. Na reunião ministerial celebrada em Santiago 

do Chile, em janeiro de 2013, decidiu-se que ambas as partes começariam os respectivos trabalhos 

preparatórios internos para projetar as substâncias das ofertas a serem trocadas, no máximo, no 

último trimestre de 2013. 

Aliança do Pacífico (AP) 

Antecedentes. Em outubro de 2010, o Presidente do Peru, Alan García, convidou Panamá, 

Colômbia, Equador, Peru e Chile para conformarem uma "área de integração profunda", na 

qual será garantida a livre circulação de bens, serviços, capitais e pessoas. Em 28 de abril de 

2011, os Chefes de Estado do Chile, Colômbia, México e Peru acordaram, na Declaração de Lima, 

o estabelecimento da Aliança do Pacífico (AP).  

A AP ficou formalmente constituída mediante a assinatura do Acordo Marco em Antofagasta 

(Chile), em 6 de junho de 2012. O artigo 3° do Acordo Marco estabelece os objetivos da Aliança, 

que consistem na construção "... de maneira participativa e consensual, de uma área de integração 

profunda, para avançar progressivamente até se tornar uma zona de livre circulação de bens, 

serviços, capitais e pessoas...". Além disso, afirma-se que a AP aspira a se tornar uma plataforma de 

articulação política, de integração econômica e comercial e de projeção para o mundo, colocando 

especial ênfase na área Ásia-Pacífico.  

Organização. A Reunião de Presidentes, coordenada pela Presidência Pro Tempore -exercida 

anualmente por ordem alfabética- é o órgão político de mais alto nível da AP. O Conselho de 

Ministros das Relações Exteriores e Responsáveis do Comércio Exterior é o órgão executivo e 

conta com apoio e assessoria do Grupo de Alto Nível (GAN), integrado pelos Vice-ministros das 

Relações Exteriores e do Comércio e pelos Grupos de Trabalho que ele considerar necessário 

constituir. Atualmente, estão em funcionamento os seguintes grupos: Comércio e Integração; 
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Serviços e Capitais; Cooperação; Movimento de Pessoas de Negócios, Facilitação do Trânsito 

Migratório e Assuntos Institucionais. 

Estados Partes. O artigo 11 do Acordo Marco estabelece um requisito particular para aderir como 

membro de pleno direito da Aliança do Pacífico: nos novos Estados Partes deve vigorar um acordo de 

livre comércio com cada uma das Partes. Inicialmente, são Estados Partes a Colômbia, o Chile, o 

México e o Peru. México, Chile e Peru completaram a aprovação do Acordo de parte de seus 

respectivos Congressos. No caso da Colômbia, o processo está pendente de aprovação parlamentar. 

Desde um primeiro momento, Panamá manifestou seu interesse em ser Estado Parte e, posteriormente, 

também o fez a Costa Rica. Recentemente, também fizeram o Canadá e a Guatemala. 

Estados Observadores. O Acordo Marco estabelece a categoria de Estados Observadores. 

Atualmente, a AP conta com 21 países nessa categoria. Paraguai e Uruguai também integram essa 

lista. O MERCOSUL e os Estados Unidos também manifestaram interesse em se somarem como 

Observadores e estão no aguardo de serem aceitos. 

Avanços na construção da Aliança do Pacífico. Desde inícios de 2011 e até meados de 2012, 

foram realizadas quatro Cúpulas presidenciais da AP, que foram progredindo sobre aspectos 

substantivos do Acordo. A V Cúpula foi celebrada em Cádiz (Espanha) a 17 de novembro de 

2012, no contexto da XXII Cúpula Ibero-americana. Os grupos de trabalho avançaram sobre 

Comércio e Integração, matéria na qual foi acordada a meta de liberar completamente 90%, no 

mínimo, do universo tarifário na entrada em vigor do Acordo. Em Acesso a Mercados, coincidiu-se 

em completar o acordo em 2013. Sobre Facilitação do Comércio, ratificou-se a agenda relativa à 

certificação de origem eletrônica, os acordos para reconhecimento do Operador Econômico 

Autorizado e a cooperação aduaneira. Também se trabalhou sobre Serviços e Capitais, Movimento 

de Pessoas e Agências de Promoção. 

A VI Cúpula foi realizada em 27 de janeiro de 2013, em Santiago do Chile. Os Presidentes 

ratificaram os significativos avanços realizados pelos grupos técnicos e de trabalho e determinaram 

que, no primeiro semestre de 2013, deviam finalizar as negociações relativas a Acesso a Mercado 

para o Comércio de Bens; Regime de Origem; Medidas Sanitárias e Fitossanitárias; Obstáculos 

Técnicos ao Comércio; Facilitação do Comércio e Cooperação Aduaneira; Serviços (incluindo 

Serviços Financeiros, Transporte Marítimo, Telecomunicações, Serviços Aéreos e Serviços 

Profissionais); Investimentos e Compras Públicas. 

A VII Cúpula Presidencial foi realizada em Cali (Colômbia) em agosto de 2013. No encontro, foram 

frisados os avanços em matéria tarifária. Conforme esta medida, 90% terá tarifa zero na entrada em 

vigor do Acordo e 10% remanescente será desonerado conforme acordado entre as Partes. Também 

houve progressos no capítulo de Facilitação do Comércio e Cooperação Aduaneira; foram fixadas 

diretrizes para um "Acordo Interinstitucional de Cooperação das Autoridades Sanitárias dos Países da 

Aliança do Pacífico" em medicamentos, e se avançou na negociação sobre serviços: Investimento, 

Comércio Transfronteiriço, Serviços Profissionais, Serviços de Telecomunicações, Serviços 

Financeiros, Serviços Marítimos e Transporte Aéreo. Nessa Cúpula, também foi assinado o "Acordo 

para estabelecimento do Fundo de Cooperação da Aliança do Pacífico".  

Relações externas dos países da Aliança do Pacífico e com o MERCOSUL 

A importância de ambos os acordos de integração no contexto regional é significativa. Com uma 

população de 197 milhões de pessoas, os países que integram a AP representam 31% do PIB da 

América Latina. Por sua vez, o MERCOSUL tem uma população de 281 milhões de habitantes e o 

PIB do bloco alcança 56% do produto latino-americano. Quanto à dimensão comercial, enquanto o 
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MERCOSUL participa com 2,4% das exportações mundiais, a AP representa uma fração levemente 

inferior, 2,2%.  

Os países da Aliança do Pacífico assinaram numerosos tratados comerciais com terceiros 

países. Essencialmente, são dois tipos de acordo: tratados de livre comércio (TLC) e acordos de 

abrangência parcial no contexto da ALADI ou acordos no contexto da CAN. O Chile é o país 

membro da AP que mais TLC assinou com países fora da região (13 acordos), seguido pelo Peru (8 

acordos). O México tem 6 e a Colômbia, 5. Os quatro sócios da AP têm acordos de abrangência 

parcial com o MERCOSUL. Também os quatro têm TLC com os Estados Unidos, o Canadá e a 

União Europeia. 

Comércio entre o MERCOSUL e a AP. Segundo dados de 2012, as exportações do MERCOSUL 

orientadas para a AP representam 6,1% de suas vendas totais. Por sua vez, as importações 

provenientes da AP alcançam a mesma porcentagem relativamente às importações totais realizadas 

pelos países do bloco do sul. O balanço comercial é favorável para esses últimos. Nas exportações 

do MERCOSUL prevalecem as Máquinas e o Equipamento de Transporte (28,0%), e os Produtos 

Alimentícios ocupam a segunda posição (19,8%). Nas importações provenientes da Aliança do 

Pacífico, destacam-se Máquinas e Equipamento de Transporte (28,3%), onde se observa o peso do 

acordo automotivo México-MERCOSUL, mas também vem se adicionar outros conjuntos de 

manufaturas, como Produtos Químicos (19,2%) e Artigos Manufaturados Classificados segundo o 

Material (26,0%). No intercâmbio entre ambos os blocos, destaca-se que as importações do 

MERCOSUL são em 80% manufaturas; enquanto nas exportações do MERCOSUL para a AP, as 

manufaturas são inferiores a 60% e Produtos Alimentícios representam um segmento importante. 
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CAPÍTULO I. CENÁRIO INTERNACIONAL E PANORAMA 

MACROECONÔMICO 

A. Cenário internacional 

Conforme os últimos dados disponíveis, em 2013, o crescimento da economia mundial estaria em 

torno de 2,9%, 0,3 p.p. menos do que no ano anterior, continuando com a evolução diferenciada 

entre economias desenvolvidas (1,2%) e em desenvolvimento (4,5%), embora estas últimas tenham 

desaquecido os ritmos prévios. A expansão global atingiria 3,6% em 2014 e haveria maior tração 

dos países desenvolvidos (FMI, 2013). 

Mesmo que a recuperação dos Estados Unidos (EUA) seja ainda fraca (cresceria 1,6% em 2013), 

recentemente têm se observado certas melhorias no mercado de trabalho. A taxa de desemprego 

estava em 7,3% em outubro de 2013 e a taxa anualizada de variação do produto interno bruto (PIB) 

foi 2,8% no terceiro trimestre (1,1% e 2,5% no primeiro e no segundo trimestre, respectivamente), 

impulsionada principalmente pelo consumo privado (Gráfico 1). A Reserva Federal (FED, 2013a; e 

FED, 2013b) anunciou em junho de 2013 a possível retirada dos incentivos monetários. Isto gerou 

certa instabilidade nos mercados financeiros internacionais ante as prováveis altas das taxas de 

juros, evidenciando-se na apreciação do dólar, na redução dos preços das ações e dos produtos 

básicos. Segundo a posição oficial dominante, a política monetária expansiva se manteria até a taxa 

de desemprego atingir 6,5%, desde que a inflação não superasse em mais de meio ponto a meta de 

longo prazo de 2%. Em setembro de 2013, a Reserva Federal afirmou que continuaria o programa 

de incentivo até ter maior evidência do progresso na atividade econômica e no mercado de trabalho. 

A política fiscal continua sendo restritiva, através do recorte automático de algumas despesas e do 

aumento de algumas taxas (no contexto do Budget sequestration). O déficit orçamentário seria 4% 

do PIB no ano fiscal 2013 (7% em 2012). Em relação ao horizonte futuro, os debates continuam em 

torno dos limites de endividamento e da trajetória fiscal no longo prazo. 

A recessão da Zona do Euro continuaria em 2013 (o PIB cairia 0,4%, 0,2 p.p. menos que em 2012). 

A economia sofreria contração na Itália e na Espanha, enquanto a Alemanha desaqueceria a 0,5% em 

2013 (0,9% em 2012). Cabe salientar que algumas economias começaram a se recuperar no segundo 

trimestre de 2013, e a Zona em seu conjunto cresceu 1,1% no terceiro trimestre.
1
 O Banco Central 

Europeu (BCE) manteve o programa de intervenção monetária anunciado em agosto de 2012,
2
 que 

permite, sob certas condições, comprar, no mercado secundário, bônus de curto prazo de países da 

união monetária em dificuldades. Apesar de nenhum país ter solicitado assistência do BCE, a 

existência do programa teria contribuído para acalmar os mercados financeiros. Durante os últimos 

meses, a taxa de desemprego continuou crescendo e se colocava em um máximo histórico de 12,1%. 

O Japão conseguiria sustentar um crescimento de 2,0% em 2013, similar ao do ano prévio, baseado no 

programa de incentivo fiscal e monetário, que impulsionou o consumo e as exportações líquidas. No 

entanto, em 2014, o ritmo de expansão desaqueceria a 1,2%, em virtude da menor demanda externa. 

A expansão da China seria de 7,6% em 2013, 0,1 p.p. menor à do ano anterior. Ainda que a taxa de 

crescimento seja baixa comparada com os registros históricos, a economia se aproxima destes novos 

ritmos sem maiores sobressaltos, e o incremento do investimento público contribuiu para sustentar a 

demanda agregada. Para o futuro, planeja-se o debate de como reorientar diversos instrumentos a fim 

                                                 
1 Este é o primeiro dado de variação positiva depois de 8 trimestres de crescimento nulo ou negativo. 
2 Outright Monetary Transactions (OMTs). 
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de ampliar o consumo. A evolução do Purchasing Manager Index (HSBC) mostra uma recuperação 

do setor manufatureiro em agosto de 2013, finalizando um período de três meses de deterioração. 

De acordo com a CEPAL (2013a), a América Latina e o Caribe (ALC) cresceria 2,6% em 2013. O 

PIB do México aumentou 3,9% em 2012, mas desaqueceria em 2013, apesar da melhoria relativa 

nos Estados Unidos. Na América do Sul, onde também se prevêem taxas positivas, as principais 

ameaças se associam ao desaquecimento do comércio internacional e à evolução do preço das 

matérias-primas. Nos países mais integrados financeiramente, como o Brasil e o Uruguai, os riscos 

provêm da reversão de fluxos de capitais diante da possível mudança da política monetária nos 

Estados Unidos. Tal situação teria repercussões nas taxas de juros domésticas e nos tipos de 

câmbio. Nos meses recentes, evidenciaram-se indícios nesse sentido e poderiam se acentuar 

conforme se instalar o novo cenário financeiro. 

Gráfico 1. Dinâmica trimestral do PIB real das principais economias, 2010-2013 

Taxas de variação
a
, em % 

 

Notas: a/ China: taxa interanual; nos demais: taxas anualizadas das séries dessazonalizadas. b/ Preços do ano 2000; agregados em dólares 

com paridades de poder aquisitivo desse ano. 

Fonte: Elaborado com dados do Departamento de Análise Econômica dos Estados Unidos (BEA), da Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE), do Instituto de Pesquisa Econômica e Social do Japão e do Departamento Nacional de Estatísticas 

da República Popular da China. 

Evolução do comércio mundial e da demanda externa dos países do MERCOSUL 

Após ter crescido em torno de 20% anual no biênio 2010-2011, o comércio mundial (média do 

valor das exportações e importações globais), ficou estagnado em 2012 (Gráfico 2). A desagregação 

do valor do intercâmbio em 2012 dá conta de uma expansão de 1,9% do volume e de uma queda de 

1,8% dos preços. Segundo a OMC (2013), em 2013, o volume de comércio cresceria em torno de 

2,5% e 4,5% em 2014. 



 

3 

O freio deriva principalmente da recessão na Zona do Euro (o valor de suas importações, incluindo 

extrazona, reduziu-se 7,2% em 2012), do desaquecimento da China e da débil recuperação dos 

Estados Unidos. A queda de 2,5% do valor do comércio dos países desenvolvidos foi compensada 

pelo incremento de 2,8% dos países em desenvolvimento. Na primeira metade de 2013, o comércio 

global teve uma recuperação muito fraca, aumentando apenas 0,7%.
3
  

Gráfico 2. Dinâmica e níveis mensais do comércio mundial, 2010-2013 

 a. Taxas de variação interanuais
a/

 b. Volume
b/

 

 Em % Índices 2005=100 

 

Notas: a/ Das séries dessazonalizadas. b/ Média simples dos índices de exportação e importação, séries dessazonalizadas. 

Fonte: Elaboração própria com dados do Departamento Holandês de Análise de Política Econômica (CPB). 

As compras efetuadas pela União Europeia (UE), pelos Estados Unidos e pela China procedentes do 

MERCOSUL
4
 tiveram uma tendência decrescente desde meados de 2012 (Gráfico 3). Esses três 

mercados representam quase 55% das vendas extrazona do bloco. Embora as importações da China 

provenientes do bloco tenham mostrado certa recuperação na primeira metade de 2013, ainda estão 

abaixo dos níveis do início de 2012.  

As exportações conjuntas do MERCOSUL (incluindo intrazona) caíram 2,6% em 2012 e seu 

desempenho foi inferior ao dos países em desenvolvimento (cresceram 2,8%). A redução dos preços 

de exportação (1,5%) foi maior que a baixa das quantidades (0,8%) em 2012. No primeiro semestre 

de 2013, as vendas totais do MERCOSUL voltaram a diminuir (1,8%): as quantidades aumentaram, 

mas foram mais do que compensadas pela redução dos preços de exportação. Apesar disso, 

diferentemente do ano anterior, o comércio intrazona do primeiro semestre cresceu 7,2%. 

Os preços das matérias-primas se debilitaram em 2012 (Gráfico 4). Os minerais e os metais se 

recuperaram na segunda metade do ano, antes de tornarem a diminuir em março de 2013, enquanto os 

produtos agrícolas continuaram em baixa durante o primeiro semestre de 2013. Em conjunto, as 

matérias-primas e os produtos baseados em recursos naturais representam em torno de 70% da cesta 

exportadora do MERCOSUL. A cotação de certos produtos básicos relevantes para o bloco sofreu 

redução em 2012, tendência essa que continuou, em alguns casos, durante o primeiro semestre de 

                                                 
3 Fonte: Departamento Holandês de Análise de Política Econômica (CPB). 
4 As compras da UE oriundas do MERCOSUL são só da Argentina e do Brasil. Fonte: Eurostat. 
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2013. Além das características próprias de cada mercado, a apreciação do dólar (Gráfico 4), iniciada 

na segunda metade de 2012, influenciou na cotação descendente das matérias-primas. Após ter 

atingido um máximo em agosto de 2012 por efeito da seca nos Estados Unidos, a cotação do grão de 

soja apresentou uma evolução decrescente até atingir um valor 25% inferior a esse máximo em junho 

de 2013. Mesmo assim, o preço médio foi maior durante 2012 do que no ano anterior. O preço do 

minério de ferro teve um comportamento muito volátil durante o período analisado; em média, 

durante 2012, foi inferior ao do ano prévio e se recuperou parcialmente no primeiro semestre de 2013. 

O preço do petróleo caiu, em média, 1% em 2012 relativamente ao ano precedente, e, durante a 

primeira metade de 2013, se colocou, em média, 5% abaixo em relação ao mesmo período do ano 

anterior. Para fins de agosto de 2013, a cotação sofreu uma escalada no contexto do conflito na Síria. 

Gráfico 3. Importações dos países do MERCOSUL  

por algumas economias selecionadas, 2010-2013
a/
 

Índices 2006= 100 

 

Notas: a/ Séries dessazonalizadas. b/ Corresponde a UE17. 

Fonte: Elaboração própria com dados da Comissão de Comércio Exterior dos EUA, Eurostat, Fundo Monetário 

Internacional (FMI) e Aduana da China. 

As importações do MERCOSUL, que tinham crescido em torno de 30% a.a. no biênio 2010-2011, 

desaqueceram significativamente em 2012, aumentando só 1,2%. A taxa de crescimento do valor 

importado se recuperou no primeiro semestre de 2013, colocando-se em 6,6%. Como aconteceu nos 

últimos anos, os países do bloco, com exceção do Uruguai, tiveram saldos superavitários em seu 

balanço comercial de bens em 2012, embora com tendência declinante. Em 2013, os saldos que mais 

se reduziriam são os do Brasil e da Venezuela. No Uruguai e no Brasil, o saldo negativo da conta 

corrente se ampliou em 2012 relativamente ao ano anterior e representou 2,4% e 5,4% do PIB, 

respectivamente. O superávit da conta corrente foi positivo, ainda que decrescente para o Paraguai e para 

a Venezuela. A Argentina teve um resultado positivo em 2012, revertendo o déficit do ano prévio. 
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Gráfico 4. Preços mensais de alguns produtos básicos e taxa de câmbio  

nominal efetiva do dólar, 2008-2013 

Índices 2005=100
a/ 

 

Nota: a/ Para elaboração do gráfico, utilizou-se o índice de preços do ferro 2005 = 50. b/ Eixo direito; taxa de câmbio efetiva nominal do 
dólar em relação a uma cesta ampla de moedas. Depreciação = curva positiva. 

Fonte: Elaboração própria com dados da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL) e da Reserva Federal. 

Os fluxos de Investimento Estrangeiro Direto (IED) para o MERCOSUL desaqueceram durante 

2012 (ver Capítulo II), principalmente devido à redução do IED para o Brasil. Cabe salientar que o 

IED é de grande importância para alguns países. No Uruguai, representou uma média de 5,6% do 

PIB nos últimos 5 anos, por causa da instalação de plantas de processamento de celulose. Na 

Argentina (onde representou uma média de 2,3% do PIB durante os últimos 5 anos), o IED 

aumentou em 2012, representando 2,6% do PIB, principalmente devido ao reinvestimento de 

utilidades, que se duplicaram durante o ano. De acordo com a UNCTAD, o bloco representou 6,2% 

dos fluxos internacionais de IED em 2012. 

B. Evolução macroeconômica dos países do MERCOSUL 

Argentina 

Atividade econômica. Em 2012, o PIB da Argentina cresceu 1,9%, mostrando um acentuado 

desaquecimento relativamente ao ano anterior (8,9%). Segundo estimativas preliminares, em 2013, 

a economia cresceria 3,5%.
5
 

                                                 
5 CEPAL (2013b). Em outubro de 2012, o Banco Central da República Argentina (BCRA) suspendeu a publicação da 

Pesquisa de Expectativas de Mercado (REM); sua última publicação data de setembro desse ano.  
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Os principais fatores do desaquecimento registrado em 2012 foram a contração do Investimento 

Interno Bruto Fixo (IBIF) (-4,9%) e o menor ritmo de crescimento do consumo, tanto público (6,5%) 

quanto privado (4,4%). As exportações líquidas tiveram uma contribuição levemente negativa. 

A menor demanda e a seca, que reduziu a oferta agrícola na colheita 2011-2012, contribuíram para 

a queda do volume físico, sendo parcialmente compensada por melhores preços de exportação. 

Nesse contexto, o valor exportado diminuiu 3,7% em 2012. Perante tal situação na frente comercial, 

a que vem se somar a falta de acesso aos mercados de crédito, o governo ampliou os controles sobre 

a compra de moeda estrangeira e sobre as importações,
6
 que vinham mostrando uma evidente 

expansão na etapa pós-crise. Administrou, assim, a aplicação de divisas e teve que atender também 

a conta das crescentes compras de energia. 

Embora a política fiscal tivesse um viés expansivo em 2012 e no corrente ano, as possibilidades de 

financiamento doméstico da Tesouraria estão limitadas à colocação de bônus no próprio setor 

público e no Banco Central. Desde meados de 2012, as taxas de juros aumentaram, apesar de o 

nível real ser negativo frente a diferentes variáveis nominais. 

No que tange às perspectivas para 2013, o componente mais dinâmico seria o consumo público e o 

privado, no contexto de um ano eleitoral. No primeiro semestre, estes componentes mostraram um 

crescimento de 7,6% e 7,7% i.a., respectivamente. O investimento também mostrou sinais de 

recuperação na primeira parte de 2013 (9,0% i.a.). O resultado inclui o reinvestimento de utilidades 

de empresas estrangeiras, as quais têm suas possibilidades de compra de divisas limitadas. Também 

foi favorável a evolução das exportações para o Brasil no período, promovendo a indústria 

automotiva. No entanto as restrições fiscais e externas limitam a aplicação de políticas expansivas 

sobre o mercado interno, em um contexto de inflação e de baixo crescimento global. 

Política fiscal. O resultado financeiro do Setor Público Nacional não Financeiro,
7
 que tinha sido 

positivo entre 2003 e 2008, não conseguiu reverter sua deterioração na etapa pós-crise e alcançou 

um déficit de 2,6% do PIB em 2012. O resultado primário também foi negativo (0,2% do PIB), o 

que não acontecia desde 1996. Isto se explica pelo viés expansivo da política fiscal, que se 

materializou no aquecimento das despesas correntes (32,1% em 2012), como os subsídios e as 

remunerações. O setor público também foi responsável pela quase totalidade da criação de emprego 

em 2012, compensando o desaquecimento do setor privado que se encontra praticamente parado 

desde meados desse ano. Embora as receitas fiscais mostrassem altas taxas de crescimento (26,5% 

em 2012), não foram suficientes para cobrir a expansão dos gastos. Diante da impossibilidade de 

recorrer aos mercados externos para obter financiamento, a Administração Nacional recorreu aos 

fundos de previdência social
8
 e ao adiantamento de utilidades do Banco Central da República 

Argentina (BCRA). Em 2012, estes recursos somaram AR$ 17 bilhões e AR$ 7,987 bilhões, 

respectivamente, quase 1,2% do PIB (BCRA, 2013a).  

A Dívida Pública Nacional Líquida
9
 colocava-se em 44,9% do PIB no final de 2012, mostrando um 

crescimento de 3 p.p. relativamente ao ano anterior. Este aumento reflete a maior dívida com 

agências do setor público
10

 que detêm quase 60% do total, pois a dívida com os organismos 

                                                 
6 O BCRA emitiu várias resoluções limitando a aquisição de divisas e implantou a Declaração Juramentada Antecipada de 

Importação (DJAI) (BID-INTAL, 2013b, p. 8).  
7 Inclui a Administração Nacional, o PAMI, Fundos Fiduciários, a Administração Federal da Receita Pública (AFIP) e 

empresas públicas.  
8 Recursos do Fundo de Garantia de Sustentabilidade (FGS) administrado pela Administração Nacional da Previdência 

Social (ANSES). 
9 Estimativa do Escritório Nacional de Crédito Público da dívida do Setor Público Nacional não Financeiro.  
10 BCRA, Fundo de Garantia de Sustentabilidade (FGS) da ANSES, Banco da Nação Argentina (BNA) e outros.  



 

7 

multilaterais, as agências de governos estrangeiros e com o setor privado diminuiu nesse período, 

reduzindo, assim, a exposição cambial.
11

  

Durante 2013, a política fiscal manteve seu sinal expansivo: as despesas cresceram em taxas 

similares às receitas no primeiro semestre, em comparação com o mesmo período de 2012 (27,7% e 

28,8%, respectivamente). O lançamento de uma anistia tributária dirigida à exteriorização de posse 

de moeda estrangeira não alteraria estes resultados. Segundo dados oficiais, em fins de outubro, a 

medida teria reportado apenas US$ 385 milhões, equivalente a 10% do estimado oficialmente no 

momento de sua implementação, devido ao qual se estendeu até o fim do ano (BCRA, 2013c). 

Política monetária. As taxas de juros das LEBACs iniciaram uma tendência de alta na segunda 

parte de 2012, que continuou durante o primeiro semestre de 2013 e inclusive se acelerou para 

meados do ano. A convalidação do incremento nas taxas de juros visa estimular os depósitos -cuja 

taxa de expansão anual (26,3% i.a. em julho) está por baixo da relativa aos empréstimos (32,2% 

i.a.)-, controlar a aceleração da inflação e moderar as pressões sobre o dólar paralelo. Segundo os 

registros oficiais, o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) se incrementou 10,8% em 2012 e 

apresentou uma evolução similar nos doze meses acumulados ao mês de julho de 2013. Os índices 

de preços de várias províncias que realizam estimativas diferentes das do Instituto Nacional de 

Estatísticas e Censos (INDEC) mostram taxas de inflação entre 17% e 26% nesses períodos, 

alinhados com o aumento dos salários nominais, que foram incrementados a taxas de 24,5% em 

2012 e 25,4% i.a. a junho de 2013.
12

 

Da mesma forma, o Banco Central atenuou o crescimento dos agregados monetários. A base 

monetária mostrou um crescimento de 37,9% em 2012 e 26,0% i.a. em junho de 2013. O agregado em 

pesos mais amplo (M3), que tinha se expandido 36,5% em 2012, sofreu uma desaceleração leve a 

30,7% i.a. em junho de 2013. Entre os principais fatores que explicam o ritmo da alta estão o aumento 

dos empréstimos em pesos ao setor privado (40,9% i.a. em junho), estimulado pelo crédito orientado 

para a atividade produtiva e para a substituição de empréstimos em moeda estrangeira (-28,6%). 

Também contribuíram as operações do setor público e as compras de divisas do BCRA.  

Setor externo. A conta corrente foi levemente superavitária em 2012 (0,02% do PIB), revertendo o 

resultado negativo do ano prévio (0,5% do PIB). O saldo corrente se ampliou por uma contração das 

importações (7,8%) superior à das exportações (3,7%) e por um menor déficit na conta rendas 

(10%), por causa de uma queda no pagamento de utilidades e dividendos e juros. A forte expansão 

do saldo negativo no segmento viagens (de US$ 188 milhões em 2011 a US$ 1,014 bilhões em 

2012) provocou um déficit no balanço de serviços 60% maior que o do ano anterior.  

A conta de mercadorias foi afetada pela menor demanda externa e pelos efeitos da seca sobre a 

produção agrícola; enquanto as compras caíram devido ao desaquecimento da atividade, aos 

controles (implementação das Declarações Juramentadas Antecipadas de Importações - DJAI) e à 

aplicação de limitações à compra de divisas. As restrições às importações foram de aplicação 

uniforme e afetaram todos os sócios comerciais, embora em proporções diferentes. Em particular, as 

compras provenientes dos países do MERCOSUL se contraíram 18% e as do resto do mundo, 3%.
13

  

                                                 
11 Em agosto, o governo encaminhou ao parlamento um projeto de lei para reabrir a troca da dívida pela terceira vez para 

aqueles portadores de títulos com pagamentos interrompidos desde 2002; as anteriores tinham sido em 2005 e 2010.  
12 O IPC da província de Formosa foi de 17,2% em 2012 e de 17,5% na acumulação de doze meses a junho; em Neuquén, 

as taxas foram de 26,7% e 22,2%, respectivamente; em San Luis, 23,0% e 24,6%; em Santa Fe, 17,9% e 12,4%; e em 

Tierra del Fuego, 23,0% e 20,5% (dados das direções de estatísticas provinciais).  
13 Ver maiores detalhes no Capítulo II. 
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As medidas tiveram como objetivo administrar as divisas para destiná-las à observância das 

obrigações externas e à crescente demanda das importações de energia, diante da queda da 

produção doméstica e o aumento do consumo. A partir de 2011, o saldo comercial dos combustíveis 

e dos lubrificantes
14

 tornou-se negativo por causa da duplicação das importações deste segmento, e, 

em 2012, alcançou um déficit de US$ 2,738 bilhões, requerendo um maior superávit no resto do 

comércio para cobri-lo. No primeiro semestre de 2013, o balanço energético mostrou um resultado 

negativo de US$ 3,247 bilhões (2,3 vezes maior que o do primeiro semestre de 2012) (Gráfico 5).  

Gráfico 5. Evolução do saldo comercial da Argentina total  

e de combustíveis e lubrificantes, 2007 - 1
eiro

 semestre de 2013 

Em milhões de US$ 

 

Fonte: Elaboração própria com dados do INDEC. 

As necessidades da conta comercial externa impulsionaram a aplicação de novas políticas para 

conter a saída de divisas e promover a entrada de dólares em 2013. Primeiramente, a partir de 

fevereiro, as empresas que pagam ao exterior dívidas financeiras originadas em compras de 

mercadorias não entradas no país e vendidas a terceiros países, juros por dívidas ou que transferem 

utilidades e dividendos, devem previamente apresentar uma Declaração Antecipada de 

Pagamentos ao Exterior (DAPE)
15

 para adquirir moeda estrangeira. Frente às restrições de acesso 

às divisas, muitas firmas optaram pelo reinvestimento de utilidades, canalizadas na aquisição de 

ativos domésticos, recompra de ações ou outras formas de investimento. A segunda medida é a 

criação de instrumentos para a exteriorização voluntária da posse de moeda estrangeira no país e no 

exterior, como o Bônus Argentino de Poupança para o Desenvolvimento Econômico 
(BAADE), Nota Promissória de Poupança para o Desenvolvimento Econômico e o Certificado de 

Depósitos para Investimento (CEDIN). Através da emissão desses instrumentos, tenta-se promover 

                                                 
14 O cálculo foi realizado restando o segmento de Combustíveis e Lubrificantes da classificação por Uso Econômico das 

importações e Combustíveis e Energia por Grandes Segmentos das exportações elaborado pelo INDEC. 
15 Resolução Gral 3417/2012 da AFIP. 
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a repatriação de capitais e a entrada de divisas no sistema financeiro que não estejam declaradas.
16

 

E, por último, a criação de um regime promocional especial para captar investimentos para o setor 

de energia.
17

 

Apesar destas medidas, não foi possível reverter a drenagem de divisas: entre o início de 2012 e 

julho de 2013, as reservas do BCRA se contraíram 20,5%, atingindo US$ 37,049 bilhões.  

Esta situação continuaria em 2013, no contexto de uma maior colheita e um aumento da atividade 

que estimulará a demanda de energia. No primeiro semestre do ano, o superávit comercial se 

reduziu 20% relativamente ao mesmo período de 2012, resultado insuficiente para compensar os 

saldos negativos das contas de serviços e rendas. Nesse contexto, a conta corrente mostrou um 

déficit de US$ 1,72 bilhão. Por isso, cabe esperar que continuem sendo aplicados controles sobre as 

importações e sobre o movimento de capitais ao longo do ano, levando em conta a impossibilidade 

de ter acesso a financiamento alternativo e os riscos sobre a aceleração inflacionária que teria maior 

ritmo de desvalorização. Em 2012, a cotação oficial do peso argentino frente ao dólar perdeu 14,3% 

de seu valor e, em fins de outubro, teria se desvalorizado 20% adicionais em 10 meses. Apesar 

disso, a brecha entre o preço oficial do dólar e a cotação informal é em torno de 65%. A Taxa de 

Câmbio Real Efetiva
18 

que vinha se apreciando desde fins de 2011, reverteu sua tendência na 

metade de 2012, sofrendo uma depreciação de 10,9% i.a. em setembro de 2013. Com base na 

cotação oficial, a taxa de câmbio nominal do peso em relação à moeda brasileira sofreu uma forte 

volatilidade em meados do ano, devido à flutuação do valor do real e à aceleração na desvalorização 

do peso: no mês de maio, tocou o máximo de 2,60 AR$/R$; em agosto, baixou a 2,29 AR$/R$ e, no 

final de outubro, alcançou um novo máximo de 2,70 AR$/R$ (Gráfico 6). Considerando a 

relevância do Brasil como destino das exportações argentinas, principalmente de produtos 

manufaturados, o cenário gera novas pressões sobre a moeda local para manter a competitividade 

desses setores.  

O aprofundamento do déficit na conta capital e financeira deu-se por causa do incremento nas 

despesas do setor público não financeiro (pagamento do cupom do PIB e BODEN, 2012) e o 

resultado negativo do BCRA, devido ao cancelamento de empréstimos. O setor privado não 

financeiro foi superavitário em US$ 2,647 bilhões, revertendo o déficit de US$ 4,736 bilhões de 

2011, por conta da formação de ativos externos que se controlaram com as medidas de regulação 

cambial mencionadas acima. 

No primeiro semestre de 2013, o setor público não financeiro e o BCRA ampliaram seu déficit, 

enquanto o setor privado não financeiro reduziu fortemente seu superávit, dando lugar a uma piora 

do resultado da conta capital e financeira.  

                                                 
16 A Lei 26.860 promulgada a 31 de maio de 2013 cria estes instrumentos e explicita que os fundos devem ser 

exclusivamente usados para o financiamento de projetos de investimento público em setores como infraestrutura e 

hidrocarbonetos, no caso do BAADE e da Nota Promissória; enquanto o CEDIN poderá ser aplicado a qualquer transação, 

apesar de só poder ser cancelado quando utilizado para compra/venda de imóveis ou construção. 
17 O Regime de Promoção de Investimento para a Exploração de Hidrocarbonetos (Decreto 929/2013) outorga benefícios 

entre os quais sobressaem: a partir do quinto ano da entrada em funcionamento dos projetos, as empresas terão direito de 

comercializar livremente no mercado externo 20% da produção com uma alíquota de 0% de direitos de exportação, terão a 

livre disponibilidade de 100% das divisas provenientes da exportação desses hidrocarbonetos e não serão obrigadas a 

entrar as divisas provindas da exportação. Nesse decreto, enquadra-se o recente acordo entre a Yacimientos Petrolíferos 

Fiscales (YPF) e a Chevron para a produção de hidrocarbonetos não tradicionais na província de Neuquén.  
18 Taxa de câmbio real efetivo (TCRE) segundo o BCRA. 
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Gráfico 6. Evolução da taxa de câmbio AR$/R$, janeiro 2012-outubro 2013 

Em AR$ 

 

Fonte: Elaboração própria com dados do BCRA e do Banco Central do Brasil (BCB). 

Brasil 

Atividade econômica. A economia do Brasil cresceu 0,9% em 2012. As previsões para 2013 

situam a taxa de crescimento em 2,5%.
19

 Caso a estimativa se torne realidade, o Brasil terá 

completado um triênio durante o qual a expansão da atividade econômica resultou de 2,0% em 

média. Esse desempenho é o mais baixo dos países que integram o bloco. O desaquecimento, 

iniciado em meados de 2010, teve inicialmente suas causas em fatores internos, com motivo da 

aplicação de políticas anticíclicas perante riscos de reaquecimento da economia na etapa de 

recuperação pós-crise de 2008 (ver BID-INTAL, 2013b). Posteriormente, a economia brasileira teve 

de se enfrentar à deterioração do cenário internacional refletida no lento crescimento da demanda 

externa, principalmente das economias mais desenvolvidas, e, mais recentemente, na reacomodação 

dos mercados financeiros. 

As políticas expansivas aplicadas desde fins de 2011 e ao longo de 2012 em resposta ao panorama 

global não conseguiram promover um crescimento maior. Os incentivos foram limitados em virtude 

da aceleração da inflação, do incremento no nível de endividamento das famílias brasileiras e 

devido à perda de competitividade da indústria. O Gráfico 7 mostra a evolução da taxa de juros da 

política monetária (Sistema Especial de Liquidação e Custodia - SELIC), indicador ilustrativo da 

definição da política econômica frente à conjuntura, ao longo do triênio comentado.  

                                                 
19 Sistema de Expectativas de Mercado do Banco Central do Brasil (BCB). Consulta em outubro de 2013.  
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Gráfico 7. Evolução do PIB trimestral e da taxa SELIC, janeiro 2010 - outubro 2013 

Em % 

 

Fonte: Elaboração própria com dados do BCB. 

O consumo privado foi o componente que mais contribuiu para o crescimento do PIB em 2012. Com 

uma alta de 3,1%, o consumo público também mostrou uma variação positiva de 3,2%, enquanto o 

investimento caiu 4,0% e as exportações líquidas mostraram uma contribuição quase nula. 

Na segunda metade de 2012, a economia brasileira evidenciou um pequeno aquecimento no 

crescimento, deslocando-se até a primeira parte de 2013. No primeiro semestre, o produto 

expandiu-se 2,6%, principalmente por conta do impulso dado pela mudança no investimento, que 

aumentou 6,0%. Tanto o consumo privado quanto o público mostraram certo desaquecimento, 

crescendo 2,2% e 1,3%, respectivamente. Os envios ao exterior subiram apenas 0,5% i.a. e as 

importações, 7,6%.  

As estimativas sobre o PIB para 2013 mostram uma expansão promovida pela absorção doméstica. 

A política econômica enfrenta restrições externas e internas para a adoção de posições mais ativas. 

De um lado, cabe notar o crescente déficit de conta corrente, financiado majoritariamente com 

fluxos positivos de investimento estrangeiro direto, em um contexto de demanda mundial fraca e 

riscos de reversão dos fluxos de capitais, devido à possível finalização dos programas de expansão 

monetária dos Estados Unidos. Adicionalmente, observa-se maior desequilíbrio fiscal em virtude do 

aumento da despesa e da aplicação de isenções impositivas, enquanto a arrecadação se contrai por 

causa da menor atividade. A esse panorama, adiciona-se a aceleração inflacionária, que tentou ser 

controlada através de incrementos nas taxas de juros de referência, mas com impactos sobre a 

atividade. Por outro lado, cabe salientar que a desvalorização experimentada pelo real contribui para 

a competitividade das atividades de exportação, especialmente aquelas ligadas à indústria, embora 

acrescente pressões no nível de preços.  
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Política fiscal. O Setor Público Consolidado
20

 mostrou um superávit primário de 2,4% do PIB em 

2012 (0,7 p.p. menor que o de 2011), denotando uma posição fiscal mais expansiva em relação ao 

ano anterior. No entanto o resultado global foi similar a 2011 (-2,5% do PIB). Em 2013, estima-se 

que o déficit global se torne mais profundo, atingindo 2,8% do PIB, enquanto o superávit primário 

se localizaria em 1,7% do PIB.
21

 

As despesas do Governo Central
22

 em 2012 aumentaram 11,1%, sofrendo uma aceleração 

relativamente ao ano anterior (10,2%), enquanto as receitas cresceram a uma taxa levemente menor 

(7,2% e 7,7%, respectivamente). Isto se explica por meio do viés expansivo adquirido pela política 

fiscal desde fins de 2011 com a entrada em funcionamento do Plano "Brasil Maior".
23

 Esse 

programa se manteve durante 2012 e 2013 através da isenção de impostos sobre a folha de 

pagamentos para certos setores da economia, da redução da tarifa de energia elétrica, do aumento de 

taxas sobre as importações de automotores provenientes de extrazona e da eliminação de impostos 

sobre os bens que compõem a cesta básica, entre outros (Ministério da Fazenda, 2013). Estas 

políticas expansivas tiveram impacto positivo sobre o emprego. A taxa de desemprego manteve-se 

em níveis baixos durante todo o período pós-crise e atingiu o mínimo de 5,5% em fins de 2012. Os 

salários nominais, no entanto, mostraram uma forte desaceleração no primeiro semestre de 2013 

(5,2% i.a. x 11,4% em 2012), refletindo-se em uma queda dos salários reais. 

No primeiro semestre de 2013, as receitas continuaram crescendo em um ritmo interanual similar ao 

de 2012, mas as despesas mostraram uma nova aceleração, aumentando 12,9% relativamente ao 

mesmo período do ano anterior, em um contexto de continuidade da política fiscal expansiva ante a 

ausência de sinais de reativação do crescimento da economia. É necessário esclarecer que as 

preocupações com a inflação retornaram para a agenda das autoridades no final do primeiro 

trimestre, por isso, as ferramentas políticas, especialmente os instrumentos monetários, foram 

alinhados com esse propósito. 

Durante o ano de 2012 e o primeiro semestre de 2013, a Dívida Líquida do Governo Geral contraiu-

se cerca de 2,5 p.p. e, em junho de 2013, situou-se em 35,3% do PIB. A dívida bruta, contudo, 

aumentou em 4,3 p.p. e, atualmente, alcança 59,3% do PIB. Esta situação reflete o fato de que o 

Tesouro tenha realizado operações de dívida pública com o intuito de apoiar a atividade produtiva. 

A maior captação de recursos foi destinada a empréstimos para o Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e para empresas estatais, principalmente a 

Petrobrás. O Banco Central também realizou maiores emissões de títulos para adquirir reservas 

internacionais e regular a liquidez da economia.
24

 Embora o mecanismo mencionado não signifique 

incrementos dos passivos líquidos do governo geral, a operação tem um custo fiscal, dadas as 

diferentes rentabilidades dos ativos (reservas internacionais e créditos subsidiados do BNDES) em 

relação às taxas de juros pagas pelos bônus atrelados à SELIC. Cabe salientar, porém, que quase a 

totalidade da dívida pública, incluindo os títulos do Banco Central, é denominada em moeda local. 

Tal situação difere da que tinha prevalecido no passado, quando o setor público estava 

excessivamente exposto ao risco cambial. A rigor, atendendo a este último, é admissível mencionar 

que se apresenta um quadro favorável frente à conjuntura atual, porquanto a desvalorização do real 

                                                 
20 O Setor Público Consolidado inclui governo federal, governos estaduais e municipais, empresas públicas, o Instituto 

Nacional de Seguridade Social e o Banco Central. 
21 Sistema de Expectativas de Mercado do Banco Central do Brasil. Consulta em 27 de setembro de 2013. 
22 O Governo Central inclui a Receita Federal, o Banco Central e a Previdência Social. 
23 O Plano "Brasil Maior" foi lançado em agosto de 2011. Ver BID-INTAL, 2013b, p. 16.  
24 No conjunto, as operações não expandem a dívida líquida, pois implicam, simultaneamente, aumentos de ativos na forma de 

créditos ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e outras instituições financeiras oficiais e as 

reservas internacionais (Gentil e Araújo, 2012). 
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significa uma valorização das reservas internacionais nessa moeda, exercendo um impacto 

contrativo sobre a dívida líquida.  

Política monetária. A política monetária do Brasil acompanhou a política fiscal em seu objetivo 

expansivo desde a segunda metade de 2011 até o começo de 2013; porém, a partir de março desse 

ano, começaram a ser aplicadas medidas com fins contrativos ante um cenário de dez meses de 

contínua aceleração da inflação: em fevereiro a taxa acumulada dos últimos doze meses chegou a 

6,6% acima do limite superior do nível da meta (4,5%± 2 p.p.).  

Assim, entre março e outubro de 2013, o Comitê de Política Monetária (COPOM) incrementou 

quatro vezes a taxa SELIC de 7,25% a 9,5%. Embora a inflação tenha se desacelerado levemente a 

5,9% i.a. em setembro, espera-se que a taxa de juros de referência se eleve novamente no restante 

do ano para conter a forte desvalorização que tem sofrido a moeda brasileira nos últimos meses: 

entre janeiro e agosto de 2013, o real perdeu cerca de 20% de seu valor em relação ao dólar 

estadunidense, aproximando-se dos 2,4 R$/US$, nível que não alcançava desde fins de 2008 no 

contexto da crise internacional. As autoridades monetárias tomaram medidas adicionais para 

impedir uma maior desvalorização da moeda, como a eliminação do Imposto sobre as Transações 

Financeiras (IOF) e a intervenção no mercado cambial através dos leilões de swaps de divisas. A 

taxa de câmbio nominal exerceu influência sobre a trajetória da taxa de câmbio real efetiva (TCRE), 

provocando uma desvalorização de 11,7% durante 2012 relativamente à média de 2011. Segundo os 

últimos dados disponíveis, a TCRE do mês de julho de 2013 resultava 5,4% superior a essa média.  

A base monetária, que em 2012 tinha aumentado 9,4%, desacelerou sua expansão a 5,5% no 

primeiro semestre de 2013 com relação ao mesmo semestre do ano anterior e o M3 passou de 

crescer 19,6% a 13,3%, respectivamente. Mesmo assim, o saldo das operações de crédito do sistema 

financeiro cresceu 16,4% em 2012, marcado pelo incremento dos empréstimos para o setor privado 

(15,2%) -especialmente para habitação e consumo- e com forte dinamismo dos empréstimos 

dirigidos ao setor público (45,4%). As taxas interanuais da primeira parte de 2013 mostraram 

tendências similares. O maior ritmo de crescimento foi observado no segmento de recursos 

direcionados, em comparação com o segmento de recursos livres, refletindo a maior intervenção 

estatal em prol de dar maior estímulo à economia. No encerramento do primeiro semestre de 2013, 

o crédito no Brasil alcançou 55,2% do PIB, 5 p.p. mais que em junho de 2012, dos quais 3,6 p.p. 

correspondem à alta no segmento de recursos direcionados.  

Setor externo. Em 2012 a conta corrente teve um saldo negativo de US$ 54,230 bilhões, 

equivalente a 2,4% do PIB (2,1% em 2011). Mesmo com saldo comercial positivo, o resultado foi 

menor do que no ano anterior devido a uma queda maior das exportações (-5,3%) em relação às 

importações (-1,4%), e em virtude da piora do déficit da conta de serviços, por conta da maior 

despesa em transporte e viagens. O resultado do segmento rendas foi significativamente menor por 

causa da queda da renda de investimento direto.  

A conta capital e financeira foi superavitária em US$ 70,154 bilhões em 2012 (3,1% do PIB, 1,4 

p.p. menos que no ano prévio). Embora o montante fosse levemente menor ao observado no ano 

anterior, o investimento estrangeiro direto foi o principal contribuinte desses recursos, atingindo 

US$ 65,273 bilhões. O resultado permitiu compensar o déficit de conta corrente e possibilitou uma 

acumulação de reservas de US$ 18,9 bilhões. 

Na primeira parte de 2013, o déficit da conta corrente recuou ainda mais, chegando a US$ 43,478 

bilhões (3,8% do PIB). Pela primeira vez desde 2001, o balanço comercial foi deficitário devido a 

um forte incremento das importações (6,7%) e a uma queda das exportações (-2,4%). Cabe aclarar 
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que tal dinâmica está ligada à demanda interna de combustíveis, que perante paradas técnicas de 

algumas refinarias, abasteceu-se de maiores compras externas e reorientação da produção nacional, 

diminuindo o saldo disponível para exportação.
25

 Além disso, o déficit em serviços e renda piorou.  

Os fluxos de capital de curto prazo e outros investimentos mostraram novamente forte dinamismo na 

primeira parte do ano, dando lugar a uma recuperação do saldo da conta capital e financeira no primeiro 

semestre de 2013 (4,4% do PIB). As reservas internacionais colocavam-se, no mês de agosto, em US$ 

372,247 bilhões (em torno de 16% do PIB), levemente abaixo dos níveis de um ano atrás.  

Para o encerramento de 2013, espera-se que o déficit da conta corrente se modere levemente e se 

situe em torno de 3,3% do PIB; o saldo comercial chegará novamente a terreno positivo em virtude 

do incremento nas exportações durante o segundo semestre. 

Paraguai 

Atividade econômica. Após a contração do PIB de 1,2% em 2012, a economia paraguaia reverteu 

seu rumo e começou a crescer de maneira acelerada em 2013. Expandiu-se 14,0% no primeiro 

semestre e projeta-se um crescimento de entre 11,8% e 12,5% no ano (BCP, 2013d, e CEPAL, 

2013b, respectivamente). 

A queda do PIB em 2012 é explicada pela contribuição negativa das exportações (caíram 6,7%) e, em 

menor medida, pelo investimento (reduziu-se 7,5%), que não foi compensada pelo incremento do 

consumo privado e público. O consumo público cresceu 21,0% no ano, enquanto o consumo privado 

só aumentou 0,9%. As importações se contraíram 3,5%. Em contraposição, a demanda externa 

contribuiu para a expansão do primeiro semestre de 2013, e também para o incremento da absorção 

doméstica. Cabe destacar que a oferta agropecuária representou entre 20 e 25% do PIB paraguaio na 

última década, com uma participação crescente da produção de soja. Na campanha 2012-2013, 

registrou-se um recorde de produção de 9,4 milhões de toneladas de oleaginosa, contrastando com os 

4 milhões de toneladas da campanha anterior, impactada pela seca (USDA, 2013). 

Os esforços das políticas durante 2012 estiveram centrados em contra-arrestar a redução da 

atividade econômica, mediante uma relevante expansão do gasto fiscal e um relaxamento da política 

monetária. Apesar da aceleração da atividade econômica durante o primeiro período de 2013, as 

políticas continuaram tendo um viés expansivo, em um contexto de inflação controlada. 

Os principais riscos estão associados ao incremento do gasto corrente e, em particular, dos salários 

públicos (mais inflexíveis à baixa), no contexto de receitas fiscais dependentes do ciclo econômico. 

Convém assinalar que a pressão tributária no Paraguai é a mais baixa do MERCOSUL, 

representando na última década em torno de uma média de 10% do PIB. A inflação permanece 

controlada (projeta-se uma variação de 4,5% interanual em 2013) (BCP, 2013d), não representando 

um risco no curto prazo.  

A taxa de desemprego situou-se em 7,9% no quarto trimestre de 2012, acima dos 6,0% do mesmo 

período do ano anterior. O Índice geral de salários mostrou um crescimento de 4,4% em 2012. Em 

2011, a população em situação de pobreza estava em 32,4%.
26

 

Política fiscal. Durante 2012, as autoridades deram um viés contracíclico à política fiscal: os 

gastos do Governo Central aumentaram 24,2%, enquanto as receitas só subiram 8,7%. O principal 

                                                 
25 Ver Capítulo II.  
26 EPH, DGEEC. 
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impulso foi dado pelo aumento dos gastos correntes, particularmente, da folha de pagamento (que 

aumentou 29,7%). As despesas de capital (principalmente, investimento em infraestrutura) 

diminuíram 25,7% e representaram 4,7% do PIB. Cabe mencionar que a arrecadação foi promovida 

pelas receitas não tributárias, enquanto as tributárias aumentaram apenas 5,0%. Assim, o resultado 

global foi deficitário em 2012 pela primeira vez desde 2003, representando 1,7% do PIB, e o déficit 

primário foi 1,5% do produto. Durante a primeira parte de 2013, o incentivo fiscal se manteve, 

apesar das melhores perspectivas da atividade econômica. 

Em relação ao sistema fiscal do Paraguai, vale notar a baixa pressão tributária se comparada com 

outros países do bloco (12,3% do PIB em 2012). As receitas não tributárias (das quais, uma parte 

corresponde aos royalties das entidades binacionais Itaipu e Yaciretá) constituíram, em média, uma 

terceira parte do total dos recursos públicos durante a última década. Em setembro, o Congresso 

Paraguaio aprovou uma reforma tributária que incluía a generalização do IVA sobre produtos 

agropecuários, a generalização do imposto de renda nesse setor com uma alíquota máxima de 10% e 

um tributo sobre a exportação de grãos. Em outubro, o Poder Executivo aboliu a Lei 5082/13 que 

tinha criado "o imposto sobre a exportação de soja, trigo, milho e girassol em estado natural" 

(Decreto 487). A dívida externa do setor público colocou-se em 9,1% do PIB em dezembro de 

2012, e em 8,9% em junho de 2013.
27

 

Política monetária. A política monetária procurou impulsionar o PIB não agropecuário. Em 

agosto de 2012, o Comitê Executivo de Operações de Mercado Aberto (CEOMA) reduziu a taxa de 

juros de política a 5,5%, nível no qual se manteve nas sucessivas reuniões até julho de 2013 (tinha 

ficado entre 6,5% e 6% no primeiro período de 2012). A taxa de variação do M3 foi 12,2% 

interanual em dezembro de 2012, e 16,0% em junho de 2013. A taxa de inflação foi 4,0% em 2012, 

alinhada à meta de 5%. A baixa taxa de inflação explica-se pela queda no nível de atividade e pela 

diminuição do preço da carne, resultante da proibição de exportações derivada da detecção de febre 

aftosa. Apesar da recuperação econômica em 2013, a taxa de variação de preços se manteve abaixo 

das metas das autoridades monetárias: colocou-se em 1,7% interanual em junho de 2013 e a 

projeção é de 4,5% para fim de ano (BCP, 2013d, e CEPAL, 2013b).
 
A evolução da primeira parte 

de 2013 encontra explicação na redução do preço dos alimentos (a queda do preço da carne 

continuou) e na apreciação nominal do guarani (10,3% entre novembro e março). Mais 

recentemente, e frente às perspectivas de mudança da política monetária dos EUA que impactaram 

nos mercados financeiros, a taxa de câmbio sofreu uma desvalorização de 10,1% entre março e 

junho de 2013.
28

 A Taxa de Câmbio Real Efetiva valorizou, em média, 1,2% durante 2012 (em 

relação à media do ano anterior), tendência que continuou até março de 2013 (em junho de 2013 

estava em um nível similar ao de dezembro de 2012). 

Setor externo. O superávit de conta corrente foi equivalente a 0,2% do PIB em 2012 (0,5% em 

2011):
29

 o aumento do déficit de rendas foi parcialmente compensado pelas maiores transferências 

                                                 
27 Dos US$ 2,6299 bilhões de dívida pública externa em março de 2013, US$ 435,9 milhões pertencem a organismos 

multilaterais e US$ 18,4 milhões a empréstimos bilaterais. 
28 Na classificação de jure do FMI, o regime cambial é de flutuação, mas na classificação de facto é Other managed 

arrangement. O Banco Central do Paraguai intervém no mercado cambial para reduzir a volatilidade na cotação da 

moeda. Em 2012, realizou vendas líquidas por US$ 697 milhões. No primeiro trimestre de 2013, realizou compras 

líquidas por US$ 122 milhões e, no segundo trimestre, realizou vendas líquidas por US$ 240,2 milhões, porquanto na 

primeira metade de 2013 as vendas líquidas foram de US$ 118,2 milhões. 
29 O Banco Central do Paraguai (BCP, 2012) realizou uma mudança na metodologia de registro do balanço de 

pagamentos, considerando as entidades binacionais como residentes. A conta bens se torna superavitária devido à 

exportação de energia elétrica, enquanto serviços e renda se tornam deficitárias por conta da inclusão de juros auferidos 

correspondentes a passivos com os credores externos. A conta financeira torna-se menos superavitária devido ao 

financiamento recebido pelas entidades binacionais.  



 

16 

correntes líquidas e pelo menor déficit em serviços, enquanto a conta de bens permaneceu estável. 

As exportações e as importações de bens viram-se reduzidas a um valor similar; as primeiras por 

causa do efeito da seca sobre a oferta agropecuária,
30

 e as segundas devido à redução do nível de 

atividade.
31

 A conta capital e financeira (incluindo erros e omissões) mostrou um déficit de 0,3% do 

PIB em 2012 (revertendo o superávit do ano anterior). As reservas internacionais se mantiveram 

estáveis, colocando-se em US$ 4,9944 bilhões em fins de 2012. 

No primeiro semestre de 2013, o superávit de conta corrente aumentou, em virtude do grande 

dinamismo das exportações de bens. O superávit do balanço comercial foi quase o dobro em relação 

ao mesmo período do ano anterior. O resultado da conta capital e financeira foi superavitário, em 

virtude da emissão de títulos de dívida do Governo no mercado internacional por US$ 500 milhões. 

Acumularam-se reservas internacionais, que, em junho de 2013, chegavam a US$ 5,7588 bilhões. 

Uruguai 

Atividade econômica. O PIB do Uruguai teve uma expansão de 3,9% em 2012, e se projeta certo 

desaquecimento em 2013 (3,5%) (BCU, 2013a). 

O incremento do PIB em 2012 encontra explicação na contribuição da absorção doméstica, 

principalmente do setor privado. O investimento total aumentou 14,2%, sendo que o investimento 

privado aumentou 22,5%, e o consumo privado, 6,5%, impelido pelo crescimento dos salários reais. 

Um fator relevante que mobilizou o investimento privado foi a construção da planta de celulose 

Montes del Plata, que soma uma capacidade de 1,3 milhões de toneladas aos 1,6 milhões de 

toneladas das plantas já existentes.
32

 Em oposição, a demanda externa contribuiu negativamente 

para o crescimento: as exportações de bens e de serviços aumentaram apenas 1,6%, enquanto as 

importações expandiram-se 13,6%. No primeiro semestre de 2013, o consumo e o investimento 

privados continuaram explicando o incremento do PIB de 4,8%, e foram parcialmente compensados 

pela contribuição negativa do setor externo: as exportações de bens e de serviços caíram 0,6% e as 

importações cresceram 2,9%.  

Os desafios do esquema de política econômica focaram os efeitos da apreciação real do peso 

(impulsionada pelo ingresso de capitais) e a evolução da inflação (em 2013 seria 8,5%) (BCU, 

2013a). Ambos os fatores, acrescidos do incremento dos salários reais, no contexto de uma baixa 

taxa de desemprego, exerceram impacto sobre a competitividade da economia uruguaia, 

especialmente para aqueles setores mais intensivos em mão-de-obra e que resultam tomadores de 

preços nos mercados externos. Durante 2012, a taxa de desemprego se manteve estável com relação 

ao ano anterior, colocando-se em 6,5% em média. Durante o primeiro semestre de 2013, aumentou 

levemente a 6,8% em média. Os salários aumentaram 13% em 2012 e 11,7% i.a. em junho de 2013. 

A pobreza em lares estava em 8,4%, e em 12,4% da população em 2012 (INE Uruguai, 2013). 

Os principais riscos se associam ao déficit de conta corrente do Uruguai e ao contexto financeiro 

internacional menos favorável. Mesmo assim, em agosto de 2013, o Ministério de Economia e 

Finanças colocou novos títulos denominados em dólares a uma taxa nominal de 4,5% com 

vencimento em 2024 (visando recomprar dívida mais cara de menor prazo). 

                                                 
30  No período 2010-2012, as exportações de grãos de soja e cereais constituíram 35% do total. 
31  As exportações para o MERCOSUL cresceram 6,8% em 2012, apesar da suspensão do país no bloco. 
32 A unidade de comercialização é o ADt (Air Dry metric ton) que corresponde a uma tonelada métrica de celulose, com 

um máximo de 10% de umidade. 
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Política fiscal. O déficit fiscal do Setor Público Global representou 2,8% do PIB em 2012, 

ampliando-se significativamente em relação ao ano prévio (quando tinha representado 0,9% do 

produto). A política foi expansiva, as receitas aumentaram 10,9%, e as despesas 19,3%, devido ao 

incremento das transferências, pensões e remunerações. Uma parte do resultado é explicado pelos 

déficits das empresas públicas (principalmente a UTE e a ANCAP). O maior desequilíbrio 

financeiro destas foi consequência do sobrecusto na geração de energia elétrica que, por causa da 

seca, diminuiu a contribuição das fontes hídricas que tiveram de ser compensadas com a importação 

de petróleo. Estes impactos de custos de geração não foram transferidos para as tarifas finais de 

consumo, mas absorvidos fiscalmente. 

No primeiro semestre de 2013, o déficit reduziu-se em relação ao mesmo período do ano anterior. 

As receitas aumentaram em ritmo maior (24,2%) que as despesas (15,9%). As empresas públicas 

UTE e ANCAP tiveram superávit. 

A dívida pública se colocou em 62,3% do PIB em 2012, e em 57,4% em junho de 2013.  

Política monetária. A política monetária, baseada em um regime de metas de inflação com 

flexibilidade cambial, enfrentou o problema da apreciação real do peso e seu impacto sobre a 

competitividade da economia uruguaia. A Taxa de Câmbio Real Efetiva valorizou-se 8,8% em 2012 

e a taxa de inflação ficou acima da meta de 5%: foi 7,5% em 2012 e projeta-se em 8,8% para 2013 

(BCU, 2013b). 

Neste contexto, a política monetária foi restritiva: a autoridade monetária aumentou a taxa de juros 

de política de 8,75% em dezembro de 2011 a 9% em outubro de 2012, e, depois, a 9,25% em 

dezembro de 2012. Entre setembro de 2012 e abril de 2013, a taxa de câmbio nominal valorizou-se 

10,5%, alavancada pelo ingresso de capitais, impelido pela qualificação de grau investidor obtida 

em abril de 2012 (nota BBB, outorgada pelas principais qualificadoras de risco) em um contexto de 

baixas taxas de juros globais. Para evitar a apreciação nominal da moeda, em março de 2013, a taxa 

de juros de política foi mantida em 9,25%. O Banco Central interveio no mercado cambial para 

suavizar a tendência descendente da taxa de câmbio nominal.  

Além disso, com a intenção de desincentivar o ingresso de capitais de curto prazo, o Banco Central 

elevou o encaixe sobre as compras dos instrumentos de regulação monetária denominados em 

dólares em outubro de 2012. Em junho de 2013, estabeleceu que o instrumento de referência da 

política monetária não seria mais a taxa de juros, passando a ser uma trajetória indicativa dos 

agregados monetários. Por sua vez, o Ministério de Economia e Finanças resolveu estender o 

regime de ativos imobilizados à posse de seus títulos emitidos localmente por agentes não 

residentes. Outra medida foi a ampliação para dois anos do horizonte da política monetária e a 

alteração da faixa de tolerância de 4-6% a 3-7% para o objetivo de inflação a partir de julho de 

2014, que se manteve em 5%.  

Entre abril e junho de 2013, a taxa de câmbio nominal sofreu uma depreciação de 8,9% por certa 

reversão dos fluxos de capitais ante a mudança no contexto internacional, e também devido ao 

efeito das medidas aplicadas sobre os títulos públicos. A Taxa de Câmbio Real Efetiva, que teve 

uma trajetória de apreciação durante o primeiro período de 2013, colocou-se, em junho de 2013, em 

um nível similar ao de dezembro de 2012. 

Setor externo. O déficit de conta corrente aumentou a 5,4% do PIB em 2012 (3,0% em 2011) em 

decorrência do maior déficit na balança de bens (o importante crescimento das importações não foi 

compensado pelo aumento das exportações). O menor superávit da conta serviços teve menor 



 

18 

impacto, principalmente por causa do desempenho do segmento turístico. O déficit de rendas 

diminuiu por menores utilidades do setor privado. 

O superávit da conta capital e financeira (incluindo erros e omissões) foi de US$ 5,977 bilhões (12% 

do PIB), principalmente por causa do incremento do investimento estrangeiro, pelos motivos 

mencionados acima. Assim, o Uruguai pôde cobrir os desequilíbrios da conta corrente através da 

formação de capital com poupança externa sem se observarem incrementos da dívida externa privada. 

Além de cobrir o déficit de conta corrente, o ingresso de capitais durante 2012 contribuiu para o 

acúmulo de reservas internacionais, que para o fim do ano estavam em US$ 13,605 bilhões 

(aumentando em US$ 3,302 bilhões no ano). 

No primeiro semestre de 2013, o déficit de conta corrente aumentou 5,0% em relação ao mesmo 

período do ano anterior, motivado por um menor superávit da conta serviços: o turismo registrou 

saldo líquido negativo, aprofundando, assim, uma tendência insinuada desde o ano prévio. A 

apreciação do peso favoreceu os fluxos do turismo emissivo. Por sua vez, as restrições cambiais 

imperantes na Argentina minguaram a entrada de visitantes provenientes desse país. Um maior 

déficit de rendas impactou também sobre o resultado em vigor. Por outro lado, o incremento das 

exportações e a redução das importações contribuíram positivamente para o resultado em curso. O 

superávit da conta capital e financeira (incluindo erros e omissões) foi US$ 2,785 bilhões no 

semestre, principalmente pelo IED. 

Um olhar conjunto dos indicadores externos mostra que o volume das reservas internacionais, os 

níveis de dívida pública e privada e a presença de perfis de vencimento separados das obrigações 

com o exterior configuram um quadro de certa robustez. Um eventual encarecimento do crédito, 

porém, requererá adequações do nível atual de desequilíbrio corrente.  

Venezuela 

Atividade econômica. Após ter registrado uma expansão de 5,6% em 2012, a economia 

venezuelana sofreu um pronunciado desaquecimento no primeiro semestre de 2013, período durante 

o qual cresceu 1,6%. As previsões preliminares projetam um crescimento econômico de 1,0% para 

o ano atual (CEPAL, 2013b). 

O estímulo durante 2012 veio da demanda interna, da expansão da despesa pública (investimento 

em infraestrutura e habitação) e do consumo privado, baseado no aumento dos salários reais. O 

setor externo contribuiu negativamente para o crescimento, pois as exportações de bens e serviços 

aumentaram apenas 1,6%, enquanto as importações tiveram uma significativa expansão de 24,4%. 

No primeiro semestre de 2013, o setor externo voltou a ter uma contribuição negativa -as 

exportações de bens e de serviços caíram, enquanto as importações cresceram 0,8%-, compensada 

por componentes domésticos do consumo privado e público. O investimento caiu 1,2%, 

principalmente devido à redução de estoques.  

Cabe assinalar que, em 2012, o setor petrolífero, que constitui quase a totalidade das vendas 

externas, representou 12,3% do PIB. O preço do petróleo da cesta venezuelana foi, em média, 

2,3% maior que o do ano prévio. Embora a atividade de refino caísse, a produção de petróleo cru 

e gás aumentou. Mesmo assim, o PIB petrolífero cresceu menos do que o não petrolífero (1,4% e 

5,8%, respectivamente).  

Desde fins de 2012, o problema macroeconômico principal tem sido a aceleração da inflação em um 

contexto de desabastecimento de bens da cesta básica e de redução do investimento. Os preços 



 

19 

varejistas cresceram 36,9% i.a. em junho de 2013, enquanto os salários e outros ingressos nominais 

ficaram atrasados em termos reais e frearam o consumo. Ao mesmo tempo, os controles de preços 

geraram distorções e desânimo na produção. Um problema adicional foi o aparecimento da restrição 

externa: escassez de divisas provocada por um aumento rápido das importações e as dificuldades 

para o acesso a estas levaram à desaceleração do ingresso de bens importados, necessários para 

atender a demanda interna, inclusive em itens de consumo final. Vale salientar que este desempenho 

ocorreu em um contexto no qual a Venezuela conseguiu preservar o superávit da conta corrente, 

porém, com níveis em rápido descenso, manteve o nível das reservas e os preços do petróleo 

aumentaram levemente. 

A taxa de desemprego foi, em média, de 7,9% durante 2012, e o Índice de Remunerações cresceu 

28,0% no ano e 22,3% interanual no primeiro semestre de 2013. A pobreza em lares estava em 

21,2%, e em 25,4% em pessoas no segundo semestre de 2012 (INE Venezuela, 2013). 

Política fiscal. Em 2012, a política fiscal foi expansiva: o déficit primário do Governo Central 

representou 2,2% do PIB em 2012 e o déficit global foi 4,8% do produto, aumentando em relação 

ao ano anterior (1,8% e 4%, respectivamente). Cabe destacar que estes dados representam uma 

medição parcial das finanças públicas e de seu impacto econômico. A definição mais ampla requer 

incluir os organismos descentralizados e as empresas do setor público, denominado Setor Público 

Restrito, bem como as receitas e os gastos extra-orçamentários, sobre os quais não há informações 

atualizadas.
33 

Estes últimos abrangem o Fundo de Desenvolvimento Nacional (financiado com 

transferências de reservas do Banco Central e contribuições da PDVSA) e o Fundo Conjunto Chinês 

Venezuelano (contribuições de fundos pagos com petróleo da PDVSA).
34

 

No âmbito do Governo Central, as receitas aumentaram 26,2% em 2012, registrando taxas similares 

de variação nas receitas petrolíferas e nas não petrolíferas. As primeiras (que constituem em torno 

de 42% do total) cresceram devido ao aumento do preço médio da cesta petrolífera venezuelana
35

 e 

ao maior nível de produção. As receitas fiscais foram empurradas pelo maior nível de atividade, 

derivando em maior arrecadação do IVA (+32,1%), do imposto de renda (+30,2%) e da renda 

aduaneira (+24,5%). As despesas aumentaram mais do que as receitas. As despesas correntes 

aumentaram 31% -principalmente devido ao crescimento das remunerações do setor público e às 

transferências- e as de capital, 84,8%. 

A dívida pública cresceu a 27,5% do PIB em 2012 (25,2% em 2011), sendo a interna 15,6% do 

produto e a externa 11,9%. Em junho de 2013, a dívida pública estava em US$ 105,758 bilhões. 

Política monetária. Durante 2012, a taxa de inflação varejista foi 18,5% (24,5% em 2011), 

mostrando um caminho ascendente para o fim do ano, que continuou em 2013. Foi implementada a 

Lei de Custos e Preços Justos, que fixou preços máximos desde abril para um conjunto de bens 

(alimentos, bebidas e produtos de higiene pessoal e limpeza residencial). Em um ambiente de 

desabastecimento de certos produtos, desde o último trimestre de 2012 e durante o primeiro 

semestre de 2013, a inflação acelerou-se significativamente, chegando quase a um incremento de 

40% i.a. no fim do primeiro semestre de 2013. Frente à escassez no mercado de bens, o setor 

público gerenciou compras externas de forma direta, ao mesmo tempo em que modificou os 

                                                 
33 O último dado disponível sobre o Setor Público Restrito é de 2011. O Setor Público Restrito inclui o Governo Central, a 

PDVSA, empresas públicas não financeiras, o Instituto Venezuelano dos Seguros Sociais (IVSS) e o Fundo de Garantia 

dos Depósitos e Proteção Bancária (FOGADE). Os dados do Governo Central foram extraídos do BCV (2013).  
34 Não há informações sobre os movimentos de ambos os Fundos. 
35 Passou de 101 US$/barril em 2011 a 103,4 US$/barril em 2012. 
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mecanismos para que os importadores tivessem acesso às divisas, em uma tentativa de dar maior 

fluxo à oferta. 

A trajetória dos preços encontra-se atrelada à liquidez da economia e à evolução da taxa de câmbio. 

Durante 2012 e o primeiro semestre de 2013, a política monetária foi expansiva, o que se 

evidenciou no significativo aumento dos agregados monetários (em torno de 60% i.a.), 

impulsionados pelo aumento do crédito.
36

 A taxa de câmbio oficial permaneceu fixa em 4,3 Bs/US$ 

até fevereiro de 2013, quando a moeda foi desvalorizada até 6,3 Bs/US$. O aumento na cotação 

contribuiu para o restabelecimento parcial da competitividade da economia venezuelana: a taxa de 

câmbio real efetiva, que tinha sido apreciada 14,4% em 2012, aumentou 28,1% entre janeiro e maio 

de 2013. No entanto cabe apontar que a taxa de câmbio não oficial tem um gap significativo (vale 

quase 6 vezes) em relação à oficial. Além das medidas cambiais, o governo reformou os sistemas de 

distribuição de divisas. Em fevereiro de 2013 foi encerrado o Sistema de Transações em Moeda 

Estrangeira (SITME) e criado o Sistema Complementar de Administração de Divisas (SICAD), 

mecanismo alternativo à Comissão de Administração de Divisas (CADIVI). 

Setor externo. Em 2012, o superávit da conta corrente diminuiu: passou de representar 7,7% do 

PIB a 2,9%, principalmente devido à diminuição do saldo no balanço comercial. O saldo positivo da 

troca de bens declinou em 2012, apesar das vendas externas de petróleo (96,1% do total) terem 

aumentado 6,2%, alavancadas pelo aumento de 2,3% no preço da cesta venezuelana. Os maiores 

déficits em rendas e em serviços (por transporte de bens importados) também contribuíram para a 

redução do superávit da conta corrente. No primeiro semestre de 2013, o excedente corrente tornou 

a diminuir, como consequência da queda das exportações. 

O déficit da conta capital e financeira diminuiu a 2,3% do produto (7,8% em 2011). O setor público 

desacumulou ativos externos através da redução dos depósitos no estrangeiro, colaborando, assim, 

com divisas para o financiamento do balanço de pagamentos. No primeiro semestre de 2013, o 

déficit de conta capital e financeira diminuiu novamente. 

As reservas internacionais (incluindo o Fundo de Estabilização Macroeconômica - FEM)
37

 ficaram 

em US$ 29,890 bilhões em dezembro de 2012, mantendo-se estáveis relativamente ao ano anterior, 

para depois diminuírem e ficarem em US$ 25,804 bilhões em junho de 2013. 

Aspectos destacados da evolução econômica da Bolívia nos anos recentes 

Os países membros do MERCOSUL e a Bolívia assinaram o Protocolo de Adesão deste país ao 

bloco em dezembro de 2012, processo que tinha começado em 2007.
38

 A integração da Bolívia 

significa a incorporação de 10 milhões de habitantes e uma economia de US$ 55 bilhões, quarta em 

tamanho depois da Venezuela e similar à do Uruguai, embora seja necessário evidenciar que, em 

termos per capita, está até abaixo do Paraguai (Quadro 1).
39

 Neste contexto, a seguir, são apontadas 

as características mais salientes da evolução da economia boliviana dos últimos anos, que 

contribuem para realçar o significado que este novo sócio pleno tem para o MERCOSUL.  

                                                 
36 Em 2012, a base monetária (BM) aumentou 55,2%. O M1 e M2 aumentaram 63,6% e 60,1%, respectivamente. Durante 

o primeiro semestre de 2013, a BM foi 63,0%, o M1, 63,8% e o M2, 61,7%. 
37 O objetivo do Fundo de Estabilização Macroeconômica (FEM) é garantir a estabilidade das despesas do Estado ante as 

flutuações das receitas ordinárias derivadas da variação do preço do petróleo. Durante 2012 e o primeiro semestre de 

2013, contou com US$ 3 milhões. 
38 Mais informações sobre os avanços do processo de adesão da Bolívia no Capítulo III, "Agenda interna".  
39 Segundo dados do FMI para 2012 (PIB mensurado por paridade de poder de compra). 
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Quadro 1. PIB per capita dos membros do MERCOSUL e Bolívia, 2012 

Em US$ PPC 

País PIB per capita 2012 (US$ PPC) 

Argentina 18.230 

Bolívia 5.475 

Brasil 11.978 

Paraguai 6.223 

Uruguai 15.967 

Venezuela 13.727 

Fonte: Elaboração própria com dados do FMI e do Banco Mundial. 

A economia da Bolívia cresceu, em média, 4,5% anual entre 2003 e 2012, um ponto percentual 

acima da década prévia e a taxas mais estáveis. O impulso dado pela demanda externa e o 

conseguinte aumento nos preços internacionais estimulou o incremento dos volumes e dos valores 

exportados a partir de 2003, principalmente nos setores de hidrocarbonetos, minérios e produtos 

agrícolas. A remissão de grande parte da dívida externa e os maiores fluxos de remessas também 

colaboraram para melhorar a frente externa da Bolívia. No ambiente doméstico, as reformas 

tributárias e a maior participação do Estado no setor de hidrocarbonetos ajudaram a aprofundar a 

fase expansiva da economia, impactando positivamente nas contas fiscais e na absorção doméstica. 

O investimento dobrou entre 2006 e 2012 com estímulo significativo e participação do setor 

público: atualmente, a taxa de investimento atinge 18,6% do PIB. Os principais destinatários desses 

fluxos foram os setores produtores de gás e de minérios, cuja produção mostrou aumentos de cerca 

de 50% e 100%, respectivamente, nesse período. O pacote de medidas teve seu correlato na 

aceleração da taxa de crescimento em média de 2006-2012: 4,8% a.a. que representa 2,7% a.a. em 

termos per capita (Ministério de Economia e Finanças Públicas, 2012). 

Embora os preços dos produtos de exportação continuem em níveis altos e o desempenho 

macroeconômico tenha permitido a acumulação de reservas, a economia boliviana enfrenta o 

desafio da alta concentração de sua cesta de exportação. Os hidrocarbonetos, minérios e a atividade 

agropecuária representam dois terços das exportações e quase a metade das receitas fiscais. Mesmo 

assim, cabe esclarecer que, diferentemente de outros casos de forte dependência dos recursos 

naturais, a Bolívia está relativamente menos exposta à volatilidade dos preços das matérias-primas, 

devido a que o gás natural, que concentra em torno de 50% das vendas externas, é fornecido no 

contexto de contratos de longo prazo, nos quais as quantidades são determinadas com antecedência 

e os preços são fixados trimestralmente com base na cotação de uma cesta de hidrocarbonetos.
40

 A 

totalidade destes envios é destinada ao Brasil (69%) e à Argentina.
41

 No plano doméstico, a taxa de 

inflação manteve-se em uma média de cerca de 5% no último quinquênio, promovida pelo 

incremento da demanda, em um contexto de baixo desemprego (3,2% em 2012) e aumento de 

salários reais (Ministério de Economia e Finanças, 2012 e 2013b). A expansão sustentada da 

atividade em um clima macroeconômico de solvência no plano fiscal e externo permitiu progressos 

                                                 
40 O Acordo Temporário de Venda de Gás Natural de 2004 entre a Energía Argentina Sociedad Anónima (ENARSA) e a 

Yacimientos Petrolíferos Bolivianos (YPFB) foi substituído em 2006 por um Acordo Marco para a compra de Gás Natural 

para um período de 20 anos. Em 2010, acordou-se o Primeiro Adendo que incorporou modificações no documento 

original. O acordo da YPFB com a Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobrás) data de 1996, ao qual tem se incorporado 

numerosos adendos. 
41 Dados para 2012. 
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no plano social. A incidência de pobreza extrema diminuiu 17 pontos percentuais no período 2006-

2012 e hoje está em 43,4%.
42

  

Política fiscal. As balanças fiscal e primária da Bolívia tiveram um ponto de inflexão em 2006, 

ano no qual começaram a mostrar resultados positivos. Os principais fatores foram a implementação 

de reformas tributárias que incluíram a aplicação do Imposto Diretos aos Hidrocarbonetos desde 

meados de 2005, a maior participação do Estado no segmento e a remissão de quase a metade da 

dívida externa pública com organismos multilaterais. Além disso, a política fiscal manteve-se 

moderada: desde 2006, as finanças públicas mostram um superávit primário médio de 3% do PIB, e 

a dívida pública colocou-se, em 2012, em 31,5% do produto. Tais dados contrastam com os 

observados no início da década de 2000, quando os resultados fiscais eram deficitários e a dívida 

alcançava cerca de 80% do PIB. 

Política monetária. A direção geral da política monetária tem sido orientada, ao longos destes 

anos, para a restauração da confiança na moeda local e, portanto, para a diminuição do alto grau de 

dolarização das transações financeiras. Em particular, os agregados monetários denominados em 

Bolivianos evidenciaram um incremento maior em relação àqueles em moeda estrangeira. Em 2005, 

a porcentagem de créditos em moeda local chegava a apenas 8% do total e o de depósitos, a 16%, 

enquanto em 2012 a participação foi quase de 80% e 70%, respectivamente. Atualmente, a 

participação do M3 no PIB é 22% e tem mostrado uma tendência crescente desde 2005, quando era 

6% do produto.  

A maior estabilidade da moeda teve de enfrentar diversas restrições. De um lado, o objetivo de 

manter e promover o nível de atividade e o emprego, com as conseguintes pressões sobre o mercado 

de bens e de trabalho. De outro, como é mencionado abaixo, a recomposição das reservas 

internacionais significou uma fonte de criação de dinheiro. A expansão da demanda real por ativos 

domésticos e a maior solvência fiscal foram elementos de contrapeso para manter as pressões 

inflacionárias sob controle. No entanto a taxa de inflação se moderou em torno de 5% desde o 

começo de 2012, após ter sofrido um aceleramento em 2011 (9,8%) derivado principalmente da 

flutuação dos preços internacionais das matérias-primas, especialmente as agropecuárias. Por sua 

vez, a taxa de câmbio mostrou uma tendência para a apreciação desde o início de 2007 e tem se 

mantido estável nos últimos anos; simultaneamente, a taxa de câmbio real efetiva evidenciou um 

comportamento similar.  

Setor externo. O saldo da conta corrente da Bolívia começou a mostrar saldos superavitários em 

2003, alavancado, de um lado, pela maior demanda internacional e pela alta dos preços de 

exportação dos hidrocarbonetos, minérios e produtos agropecuários, e, de outro, pelo incremento 

das remessas do setor privado. Em 2012, o superávit da conta corrente foi de US$ 2,127 bilhões, 

equivalente a 7,5% do PIB; o saldo comercial ascendeu a US$ 2,964 bilhão e as transferências 

unilaterais a US$ 1,265 bilhões (Gráfico 8).
43

 A melhoria na conta corrente permitiu a acumulação 

de reservas, que, entre 2005 e 2012, aumentaram oito vezes, atingindo US$ 13,927 bilhões (em 

torno de 50% do PIB).  

                                                 
42 O dado corresponde à definição de "pobreza moderada" (pessoa que vive com menos de US$ 2 por dia). Fonte: 

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (2013a) Para 2009, os dados nacionais da CEPAL indicavam 22,4% para o 

registro de indigência e 42,4% para pobreza. 
43 Ver no Capítulo II sobre "Bolívia: Evolução do comércio total e com o MERCOSUL". 
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A conta capital e financeira também tem mostrado superávit nos últimos anos, sendo o investimento 

estrangeiro direto (IED) -destinado principalmente aos segmentos de hidrocarbonetos e mineração- 

o principal responsável desse resultado. 

Gráfico 8. Evolução da conta corrente da Bolívia, componentes selecionados, 1998-2012 

Em milhões de US$  

 

Fonte: Elaboração própria com dados do Banco Central da Bolívia (BCB). 

Incorporação da Bolívia ao bloco: seu significado. Os elementos econômicos resenhados 

acima manifestam que a incorporação da Bolívia como membro pleno do MERCOSUL tem 

implicações em várias dimensões. Destaca-se em primeiro lugar o papel crítico do país na sua 

contribuição à matriz energética regional. Como já foi apontado, os excedentes de gás encontram 

dois importantes compradores dentro do bloco: Brasil e Argentina. Estes podem somar uma fonte 

adicional de fornecimento, e a Bolívia, por sua vez, consegue canalizar um insumo que tem limitada 

capacidade de transporte, permitindo, assim, seu aproveitamento econômico. Cabe ressaltar que esta 

relação tem antecedentes anteriores à criação do MERCOSUL e tem ido se aprofundando com o 

tempo. Portanto, poderiam se prever avanços adicionais na mesma direção, ao mesmo tempo em 

que outros países do bloco, deficitários em energia, teriam também a oportunidade de se beneficiar 

de expansões da rede regional, sendo o Uruguai o caso mais relevante. Em segundo lugar, e 

conforme é explicado no Capítulo II, do ponto de vista comercial, existem espaços para intensificar 

a relação com os sócios, especialmente no âmbito das manufaturas. Terceiro, cabe destacar que, em 

virtude da recente evolução macroeconômica da Bolívia ter decorrido dentro de um quadro geral de 

solvência e expansão, o país tem uma melhor plataforma para ampliar seu relacionamento com os 

outros membros do bloco. Quarto, e para além dos temas econômicos, tanto o caráter mediterrâneo 

da Bolívia quanto os baixos níveis de renda per capita sugerem que um foco de atenção provável da 

agenda futura poderá ser a redução de assimetrias. O FOCEM e diversos instrumentos de 

cooperação sub-regional e bilateral têm potencial para contribuir nessa direção. 
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ANEXO I 

Gráfico AI.1. MERCOSUL: Evolução trimestral do balanço de pagamentos, 2010-2013 

Componentes selecionados, em milhões de US$  

 

Fonte: INDEC, BCB, BCP, BCU e BCV. 
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Quadro AI.1. MERCOSUL: Variação do PIB 

Ano Argentina Brasil Paraguai Uruguai Venezuela 

2008 6,8 5,2 6,4 7,2 5,3 

2009 0,9 -0,3 -4,0 2,2 -3,2 

2010 9,2 7,5 13,1 8,9 -1,5 

2011 8,9 2,7 4,3 6,5 4,2 

2012 1,9 0,9 -1,2 3,9 5,6 

2013 1S 2,4 0,6 14,0 4,8 1,6 

2013
a/
 3,5 2,5 11,8 3,5 1,0 

Notas: a/ Projeções. Argentina (CEPAL, 2013b); Brasil (Expectativas do mercado - BCB); Paraguai (BCP, 2013d); Uruguai (BCU, 2013); 

Venezuela (CEPAL, 2013b). 

Fonte: INDEC, BCB, BCP, BCU, BCV e CEPAL. 

 

 

Quadro AI.2. MERCOSUL: Principais indicadores fiscais, 2011-2013  

Como % do PIB 

País Período 
Resultado 
primário

a/
 

Juros
a/
 

Resultado 
global

a/
 

Dívida pública
b/
 

Argentina 2011 0,3 1,9 -1,7 41,8 

  2012 -0,2 2,4 -2,6 44,9 

  2013 1º S 0,2 0,7 -0,5 n.d 

Brasil 2011 3,1 5,7 -2,6 36,4 

  2012 2,4 4,9 -2,5 35,2 

  2013 1S 2,3 5,1 -2,9 34,5 

Paraguai 2011 1,0 0,3 0,7 9,1 

  2012 -1,5 0,2 -1,7 9,1 

  2013 1S -2,3 0,3 -2,6 8,9 

Uruguai 2011 2,0 2,9 -0,9 58,2 

  2012 -0,2 2,6 -2,8 62,3 

  2013 1S 1,8 3,1 -1,2 57,4 

Venezuela 2011 -9,4 2,2 -11,6 25,1 

  2012 n.d n.d n.d 27,5 

  2013 1S n.d n.d n.d n.d 

Notas: n.d.: Não disponível. a/ Argentina: Setor público nacional não financeiro. Brasil: Setor público consolidado. Paraguai: Governo 

central. Uruguai: Setor público consolidado. Venezuela: Setor público restrito. b/ Argentina: Dívida do Setor público nacional não 
financeiro. Brasil: Dívida líquida do setor público. Paraguai: Dívida externa. Uruguai: Dívida do setor público global. Venezuela: Saldo 

agregado da dívida pública interna e externa.  

Fonte: Elaboração própria com dados da Secretaría de Política Económica e da Secretaría de Finanzas (Argentina), IPEA e BCB (Brasil), 
Ministerio de Hacienda e BCP (Paraguai), Ministerio de Economía e BCU (Uruguai), Ministerio del Poder Popular de Planificación y 

Finanzas (Venezuela). 
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Quadro AI.3. MERCOSUL: Indicadores monetários, 2008-2013 

Taxa de juros
a/

, fim do período, em % 

  Argentina Brasil Paraguai Uruguai Venezuela 

2008 12,5 13,8 4,6 7,8 21,7 

2009 14,0 8,8 2,9 6,3 18,9 

2010 11,0 10,8 5,5 6,5 17,9 

2011 14,0 11,0 7,4 8,8 15,6 

2012 12,4 7,3 5,6 9,0 15,6 

2013 1S 15,1 8,0 5,6 9,3 15,3 

 

Agregados monetários
b/

, variação i.a. fim do período, em % 

  Argentina Brasil Paraguai Uruguai Venezuela 

2008 11,3 18,0 25,0 17,2 23,1 

2009 13,0 15,6 22,0 14,9 14,3 

2010 36,9 15,6 22,2 30,4 19,1 

2011 30,0 18,8 13,5 22,1 50,6 

2012 36,5 16,1 12,2 10,5 60,1 

2013
 
1S 30,7 12,1 18,0 13,5 61,7 

Notas: a/ Argentina: LEBAC, Brasil: SELIC, Paraguai: média de instrumentos de política monetária, Uruguai: Taxa de política 
monetária e Venezuela: média operações ativas seis principais bancos. b/ Argentina: M3 em pesos, Brasil: M3, Paraguai: M3, Uruguai: 

M2 e Venezuela: M3. 

Fonte: INDEC, BCB, BCP, BCU e BCV. 

 

 

Quadro AI.4. MERCOSUL: Índice de preços ao consumidor, 2009-2013 

Variação i.a. fim do período, em % 

Ano Argentina
a/
 Brasil Paraguai Uruguai Venezuela 

2008 7,2 5,9 7,5 9,2 27,2 

2009 7,7 4,3 1,9 5,9 22,7 

2010 10,9 5,9 7,2 6,9 24,2 

2011 9,5 6,5 4,9 8,6 24,5 

2012 10,8 5,8 4,0 7,5 18,5 

2013
b/
 10,5 6,3 4,5 8,8 44,3 

Nota: a/ Dados do INDEC. b/ Brasil, Paraguai e Uruguai: Projeções baseadas no levantamento de expectativas de mercado; Argentina 

variação interanual até setembro de 2013 e Venezuela acumulado 12 meses até outubro de 2013. 

Fonte: INDEC, BCB, BCP, BCU e BCV. 
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Gráfico AI.2. MERCOSUL: Taxa de câmbio real efetiva, 2011-2013
a/

  

Índices 2005=100 

 

Nota: a/ Uma curva positiva (negativa) indica uma depreciação (apreciação) real. 

Fonte: Elaboração própria com dados da CEPAL e para a Argentina: Índice de Taxa de Câmbio Real Multilateral (BCRA) deflacionado 

pelo IPC (INDEC). 

 

 

Quadro A5. MERCOSUL: Índices de desemprego 

Como % da população economicamente ativa, média do período 

Ano 
Argentina Brasil Paraguai Uruguai Venezuela 

a/
 

b/
 

c1/
 

c2/
 

d/
 

e/
 

2008 7,8 7,9 5,7 n.d 7,9 7,4 

2009 8,6 8,1 6,4 n.d 7,6 7,9 

2010 7,8 6,7 5,7 7,3 7,1 8,5 

2011 7,2 6,0 5,6 7,1 6,3 8,2 

2012 7,2 5,5 4,9 6,6 6,5 7,8 

2013
f/
 7,6 5,7 n.d n.d 6,8 7,9 

Nota: n.d.: Não disponível. a/ Áreas urbanas. Os beneficiários dos programas sociais que realizam algum tipo de trabalho são 
considerados empregados. b/ Seis áreas metropolitanas. c1/ População total (urbana e rural). c2/ Assunção (central e urbana). d/ Desde 2006, 

a Pesquisa Nacional de Lares também inclui as áreas rurais; portanto, os índices a partir desse ano não são comparáveis com as de anos 

anteriores (total urbano). e/ Total nacional. 

Fonte: INDEC, IBGE, DGEEC, INE Uruguai e INE Venezuela. 
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CAPÍTULO II. EVOLUÇÃO DO COMÉRCIO E DO INVESTIMENTO 

ESTRANGEIRO DIRETO 

A. Evolução do comércio mundial e do MERCOSUL 

Comércio mundial 

As exportações mundiais sofreram uma redução de 0,3% em 2012 e cresceram 1,0% i.a. durante o 

primeiro semestre de 2013.
44

 Como foi antecipado no Capítulo I, este desaquecimento contrasta 

com o dinamismo do comércio mundial do biênio 2010-2011. A novidade do último ano e meio é a 

estagnação das exportações dos países em desenvolvimento, que tinham impulsionado a 

recuperação global pós-crise, e foram afetados pela menor demanda externa. Assim, suas vendas 

externas só aumentaram, em média, 2,1% e 1,6% na primeira metade de 2013. Cabe destacar que a 

participação das exportações do grupo tem crescido significativamente nos últimos anos, 

representando em torno de 40% das vendas mundiais (Gráfico 9) (ver BID, 2013). 

Gráfico 9. Exportações mundiais e de países em desenvolvimento (PED) 

Em % 

 a. Participação de PED no total
a/

 b. Taxas de variação interanuais 

 

Nota: 
a/

 Foram tomados os dados das exportações por país da OMC de 2000 a 2012 e feita a classificação em países desenvolvidos (PD) 

ou em países em desenvolvimento (PED) segundo o FMI. A estimativa de 2013 foi feita a partir da variação até junho de ambos os fluxos 

do CPB. 

Fonte: Elaboração própria com dados da OMC e do CPB. 

Intercâmbio total do MERCOSUL 

Em 2012, as exportações do MERCOSUL caíram 2,6% e foram equivalentes a 2,4% do total 

mundial, meio ponto percentual a menos do que no ano anterior. Apesar de as importações terem 

                                                 
44 Média do período. Fonte: Elaboração própria com dados do CPB. 
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crescido, o bloco registrou superávit pelo décimo quarto ano consecutivo (Gráfico 10 e Quadro 2). 

O resultado reflete o excedente das três maiores economias, pois o intercâmbio é deficitário nas 

duas economias menores.  

Gráfico 10. Evolução do comércio do MERCOSUL 

Em milhões de US$ 

 

Fonte: Elaboração própria com dados do INDEC, SECEX, BCP, BCU e UN-COMTRADE. 

Embora o desempenho das exportações do MERCOSUL participe do quadro geral dos países em 

desenvolvimento, conforme comentado acima, os fatores climáticos afetaram os volumes das 

vendas de grãos e de oleaginosas que, em grande parte, explicam o descenso no valor exportado 

pelo bloco em 2012. Na Argentina, no Brasil e no Paraguai, as vendas e as compras externas 

sofreram redução, enquanto os dois fluxos cresceram no Uruguai e na Venezuela. Durante o 

primeiro semestre de 2013, as exportações do bloco atenuaram sua queda (1,8%) em virtude da 

diminuição dos envios de petróleo brasileiro e venezuelano, que não foi compensada pela alta das 

vendas externas dos países restantes. Entre janeiro e junho deste ano, a maior demanda interna dos 

países do MERCOSUL acelerou o crescimento das importações, tendo se registrado aumentos nas 

compras de todos os sócios, com exceção do Uruguai (Quadro 2).  
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Quadro 2. Fluxos totais de comércio dos países do MERCOSUL, em períodos selecionados 

Em milhões de US$ 

 
2011 2012 

Var. % 
2012-2011 

2012 1S 2013 1S 
Var. % 

2013 1S- 
2012 1S 

Exportações
a/
 448.590 436.855 -2,6% 213.364 209.431 -1,8% 

Argentina 84.051 80.927 -3,7% 38.968 40.922 5,0% 

Brasil 256.040 242.580 -5,3% 117.214 114.424 -2,4% 

Paraguai 7.776 7.282 -6,4% 3.606 5.046 39,9% 

Uruguai 7.912 8.726 10,3% 4.171 4.417 5,9% 

Venezuela 92.811 97.340 4,9% 49.404 44.622 -9,7% 

Importações 375.057 380.247 1,4% 183.434 195.530 6,6% 

Argentina
b/
 74.319 68.508 -7,8% 32.316 35.967 11,3% 

Brasil
a/
 226.236 223.172 -1,4% 110.152 117.516 6,7% 

Paraguai
b/
 12.367 11.555 -6,6% 5.400 6.001 11,1% 

Uruguai
b/
 10.726 11.652 8,6% 5.863 5.463 -6,8% 

Venezuela
b/
 51.408 65.360 27,1% 29.703 30.584 3,0% 

Saldo 73.533 56.608  29.929 13.901 
 

Argentina 9.732 12.420  6.653 4.955 
 

Brasil 29.804 19.408  7.061 -3.092 
 

Paraguai -4.591 -4.273  -1.793 -954 
 

Uruguai -2.815 -2.926  -1.692 -1.046 
 

Venezuela 41.403 31.980  19.701 14.038 
 

Notas: a/ FOB, b/ CIF.  

Fonte: INDEC (Argentina), SECEX-MDIC (Brasil), BCP (Paraguai), BCU (Uruguai) e BCV (Venezuela). 

Comércio extrazona 

Os mercados da extrazona absorvem em torno de 85% das vendas totais do MERCOSUL. O 

Quadro 3 mostra que durante 2012 as exportações destinadas à extrazona diminuíram. Isto foi 

consequência da menor demanda dos principais sócios comerciais, do impacto negativo da seca 

sobre a produção de soja da Argentina, do Brasil e do Paraguai, e da queda dos preços de certas 

matérias-primas de grande importância nas vendas externas, principalmente o minério de ferro e, 

em menor medida, o café e o trigo. O valor exportado fora do bloco é sensível à variação da cotação 

das commodities: os produtos primários e as manufaturas baseadas em recursos naturais 

representam mais de 70% do total vendido a extrazona. A diminuição dos envios fora do 

MERCOSUL acentuou-se durante o primeiro semestre de 2013, como consequência da contração 

das exportações petrolíferas da Venezuela e do Brasil, tanto em preços quanto em quantidades. 

As importações originárias da extrazona desenvolveram-se mais devido ao significativo crescimento 

das compras venezuelanas e, em menor escala, uruguaias, que compensaram a redução dos países 

restantes. Cabe mencionar que a Argentina e, em menor proporção, o Brasil fizeram um uso mais 

intensivo das restrições ao comércio, o que contribui para explicar a queda das suas importações. 

Entre as medidas adotadas por ambos os países salienta o aumento da Tarifa Externa Comum (TEC) 

para 100 produtos, conforme previsto na Decisão N° 39/11. Em um contexto de recuperação da 
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atividade econômica, as importações do exterior do MERCOSUL ganharam velocidade durante os 

primeiros seis meses de 2013, incrementando-se em todos os países membros (Quadro 3).  

A Ásia é o principal sócio comercial extrarregional do MERCOSUL (30,7% das vendas e 28,2% 

das importações totais em 2012). A China consolidou-se como destino das exportações de recursos 

naturais e fornecedor de manufaturas para o bloco, convertendo-se em um dos sócios mais 

relevantes para todos os países do MERCOSUL. Seguem em importância a UE e os países do 

Tratado de Livre Comércio da América do Norte (TLCAN) (particularmente, os Estados Unidos), 

representando cada um aproximadamente uma quinta parte do comércio. A região tem superávit 

com todos os grandes blocos, excetuando a UE. 

Quadro 3. Comércio intrazona e extrazona dos países do MERCOSUL, em períodos selecionados 

Em milhões de US$ 

  
2011 2012 

Var. % 
2012-2011 

2012 1S 2013 1S 
Var. % 

2013 1S-
2012 1S 

Intrazona
a/
 

Exportações 63.203 58.658 -7,2% 27.636 29.637 7,2% 

Argentina 22.577 22.451 -0,6% 9.961 11.545 15,9% 

Brasil 32.444 27.858 -14,1% 13.456 13.673 1,6% 

Paraguai 3.384 3.615 6,8% 1.677 2.336 39,3% 

Uruguai 2.719 2.756 1,3% 1.296 1.234 -4,8% 

Venezuela 2.079 1.980 -4,8% 1.246 849 -31,9% 

Importações 60.626 56.804 -6,3% 26.881 28.384 5,6% 

Argentina 22.943 19.105 -16,7% 9.097 9.963 9,5% 

Brasil 20.642 20.247 -1,9% 9.208 10.653 15,7% 

Paraguai 5.589 4.911 -12,1% 2.449 2.619 7,0% 

Uruguai 4.568 4.744 3,9% 2.467 2.028 -17,8% 

Venezuela 6.884 7.797 13,3% 3.660 3.122 -14,7% 

Extrazona 

Exportações 385.387 378.196 -1,9% 185.727 179.794 -3,2% 

Argentina 61.474 58.476 -4,9% 29.007 29.376 1,3% 

Brasil 223.596 214.722 -4,0% 103.758 100.751 -2,9% 

Paraguai 4.392 3.667 -16,5% 1.929 2.710 40,5% 

Uruguai 5.192 5.970 15,0% 2.875 3.183 10,7% 

Venezuela 90.732 95.360 5,1% 48.158 43.773 -9,1% 

Importações 314.049 323.450 3,0% 156.553 167.145 6,8% 

Argentina 50.994 49.410 -3,1% 23.219 26.004 12,0% 

Brasil 205.594 202.925 -1,3% 100.944 106.863 5,9% 

Paraguai 6.778 6.645 -2,0% 2.951 3.382 14,6% 

Uruguai 6.159 6.908 12,2% 3.397 3.435 1,1% 

Venezuela 44.524 57.563 29,3% 26.043 27.462 5,4% 

Nota: a/  O comércio intrazona é definido como a soma das exportações de cada país para os outros sócios do bloco. Por diferenças na 
contabilização, este número difere da soma das importações de cada país para os outros sócios. 

Fonte: INDEC, SECEX-MDIC, BCP, BCU, BCV e UN-COMTRADE. 
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Fluxos intra-MERCOSUL
45

 

Como se observa no Quadro 3, em 2012, as exportações intrazona se reduziram mais do que os 

envios para o resto do mundo, principalmente devido à contração do comércio entre a Argentina e o 

Brasil,
46

 consequência da menor demanda nos dois países, à qual vieram se somar as restrições às 

importações na Argentina, que também impactaram negativamente sobre suas compras ao Paraguai 

e ao Uruguai. O comportamento de 2012 tem uma singularidade: pela primeira vez na última 

década, o intercâmbio intrazona sofreu redução em um clima de crescimento das economias do 

bloco. A queda prévia do comércio intra-MERCOSUL tinha ocorrido em 2009 (quando a crise 

internacional derivou em uma contração do nível de atividade no bloco) e, inclusive, naquele 

mesmo ano, as exportações intrazona diminuíram menos do que as vendas ao resto do mundo.  

O acontecimento mencionado acima teve curta duração. Enquanto as exportações para a extrazona 

continuavam caindo, durante o primeiro semestre de 2013, as vendas intra-MERCOSUL se 

recuperaram em um ambiente de maior demanda nos países membros. Destaca o dinamismo do 

comércio automotivo entre o Brasil e a Argentina, favorecido não apenas pela evolução do nível de 

atividade mas também pela modificação do Imposto sobre os Produtos Industriais (IPI) brasileiro -que 

afeta negativamente as importações de automóveis da extrazona- e a redução dos custos em termos 

reais dos veículos na Argentina no âmbito de reduzidas alternativas de investimento em um contexto 

inflacionário, o que veio incrementar a demanda desses produtos.  

No que tange à composição, os fluxos de intercâmbio intra-MERCOSUL diferem fortemente dos 

destinados à extrazona. As manufaturas concentram mais de 60% do comércio, salientando as de 

conteúdo tecnológico médio (mais de 45% do total), entre os quais sobressai o segmento 

automotivo. Mesmo assim, cabe mencionar que os produtos primários e as manufaturas baseadas 

nos recursos naturais também são relevantes no comércio intrazona, com uma participação de quase 

um terço do total, destacando-se o intercâmbio de trigo, milho, carnes, laticínios, arroz e minério de 

ferro, entre outros.  

As exportações intrabloco representam 13,4% do total. Ainda que o comércio intrazona tenha tido um 

crescimento, a fração é relativamente baixa se comparada ao registrado pelo MERCOSUL em anos 

anteriores. O dado agregado apresenta, no entanto, uma elevada dispersão: a importância relativa do 

mercado sub-regional é heterogênea entre os países membros (Gráfico 11). O MERCOSUL como 

destino de vendas é muito significativo para o Paraguai e para o Uruguai, seguidos pela Argentina, 

enquanto tem um peso relativo inferior para o Brasil. Já para a Venezuela, o bloco é um destino pouco 

relevante, apesar de ter maior importância como origem de importações. 

É preciso apontar que, como tem acontecido desde 2003, o intercâmbio intrazona continua sendo 

superavitário para o Brasil, embora o excedente tenha se reduzido durante o período analisado. Da 

mesma forma, como em quase todos os anos da última década, o saldo bilateral com cada um dos 

países membros é favorável para a maior economia do bloco.
47

 Argentina também registra um 

excedente no comércio intra-MERCOSUL: o superávit com os sócios restantes mais do que 

compensa o déficit com o Brasil. 

  

                                                 
45 O comércio intrazona é definido como a soma das exportações de cada país para os outros sócios do bloco. Por 

diferenças na contabilização, este número difere da soma das importações de cada país para os outros sócios. 
46 O comércio bilateral Argentina-Brasil diminuiu 13% em 2012. Ver DATAINTAL. 
47 De acordo com dados da SECEX, durante a última década, o intercâmbio bilateral só foi deficitário para o Brasil com a 

Argentina em 2003, e com o Uruguai nesse ano e em 2010.  
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Gráfico 11. Importância relativa do MERCOSUL 

Participação do bloco nas exportações e importações, ano 2012, em %. 

 

Fonte: INDEC, SECEX-MDIC, BCP e BCU. 

B. Comércio dos países do MERCOSUL 

Argentina 

Como mostra o Quadro 2, durante 2012, tanto as exportações quanto as importações argentinas se 

reduziram, provocando um incremento do superávit do comércio total de bens. Em oposição, o 

intercâmbio começou a se recuperar durante o primeiro semestre de 2013, e o ritmo de crescimento 

das compras do exterior mais do que dobrou o das vendas externas. Caso estas tendências se 

mantenham, o saldo do comércio de mercadorias de 2013 estará em torno dos US$ 8,75 bilhões
48

 e 

será o mais baixo desde 2002, quando a Argentina abandonou o regime de taxa de câmbio fixa.  

Conforme menção no Capítulo I, o resultado comercial da Argentina é marcado pelo crescente 

déficit do balanço energético que, neste ano, estaria em torno dos US$ 7 bilhões.
49

 No primeiro 

semestre do ano, as compras de energia cresceram 23% em relação ao mesmo período de 2012.
50

 

Tal quadro energético impõe restrição às importações dos outros membros do espectro produtivo. A 

reversão da situação assinalada requer investimentos no setor que, por sua vez, acarretam a 

necessidade de introduzir mudanças nas regulamentações que enquadram a atividade.  

A queda das exportações durante 2012 refletiu uma diminuição do volume (5%) que não foi 

compensada com a alta dos preços (2%). A baixa foi generalizada em todos os grandes segmentos e 

                                                 
48 Fonte: Consultoria DNI. 
49 Ver Boxe A e Capítulo I sobre "Argentina".  
50 Dentro do segmento de combustíveis, sobressaem as importações líquidas de petróleo cru e as importações líquidas de gás 

natural e óleos derivados de hidrocarbonetos. As compras de insumos energéticos, e em particular o gás proveniente da 

Bolívia, representaram um terço do aumento das importações do período. (Ver abaixo, neste capítulo, a seção sobre Bolívia). 
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respondeu ao desaquecimento da demanda nos principais mercados destinatários, à apreciação real 

do peso, às restrições das importações que dificultaram o acesso a certos insumos e ao impacto 

negativo da seca sobre as exportações do complexo da soja; a queda dos envios de grãos e de óleo 

de soja foi superior à baixa das exportações totais. Também contribuíram para a redução das vendas 

externas da indústria automotiva (por causa dos menores envios para a UE), o biodiesel e o óleo de 

girassol, entre outros. As vendas externas de combustíveis e energia reduziram-se a 2% i.a, como 

consequência de uma diminuição das de gasolinas, gás liquefeito de petróleo e gás natural, 

compensada parcialmente por uma alta das de petróleo cru. Atendendo a estes registros, as 

exportações argentinas de combustíveis e energia permaneceram quase estagnadas durante os 

últimos quatro anos, 13% abaixo do nível de 2005-2008.  

Mesmo que as vendas fora do MERCOSUL representem mais de 7 de cada 10 dólares exportados, o 

Brasil aparece como o principal mercado para os produtos argentinos tanto em 2012 quanto durante 

o primeiro semestre de 2013. A China, o Chile e os Estados Unidos seguem em importância. Os 

destinos que mais incidiram na queda das exportações durante 2012 foram a UE, os países do 

TLCAN, a China e o Brasil, enquanto os envios para o resto da ALADI, para o Chile e para o 

Oriente Médio, bem como para outros países asiáticos, aumentaram.  

Como se observa no Quadro 4, as exportações argentinas são dominadas pelos produtos baseados 

em recursos naturais (primários e manufaturas), representando em torno de 65% do total.
51

 Esta 

caracterização é mais acentuada ainda nas exportações dirigias à extrazona, com exceção da UE, 

onde a metade das vendas provém de produtos primários ou de baixo grau de elaboração.
52

 As 

manufaturas de conteúdo tecnológico médio representaram quase uma quarta parte das exportações 

totais e os mercados principais estão no âmbito regional: a ALADI e o MERCOSUL.  

O desaquecimento do nível de atividade e as restrições às importações
53

 e à compra de moeda 

estrangeira contribuíram para a queda do volume das compras externas (os preços não variaram) 

durante 2012, que foi generalizada em todas as categorias de produtos, com destaque para o caso dos 

bens de capital. Em termos de sócios comerciais, porém, a evolução foi dessemelhante: as 

importações do MERCOSUL, do Chile e da Ásia contraíram-se e as das demais origens cresceram, 

sobressaindo os casos do resto da ALADI, da UE e do TLCAN. O Brasil se mantém como o principal 

fornecedor da Argentina, seguido da China, dos Estados Unidos, da Alemanha e do México. 

No primeiro semestre de 2013 e em um clima de recuperação da demanda em alguns dos principais 

sócios, as exportações para vários destinos -o MERCOSUL, os países asiáticos e o TLCAN- 

aumentaram, compensando a queda das vendas para a UE, o Chile e para o resto da ALADI.  

O incremento dos envios externos na primeira metade do ano deve-se, em grande medida, ao 

dinamismo dos produtos primários (20% i.a.), alavancados pela alta dos preços das commodities 

agropecuárias e pelos maiores envios de milho (produto que explica 77% do crescimento das 

exportações totais no semestre), de soja, de cevada e de sorgo, que compensaram a forte queda dos 

envios de trigo.
54

 O citado aumento das cotações também permitiu compensar a queda do volume 

exportado das manufaturas de origem agropecuária (MOA), com destaque para as de biodiesel (em 

virtude do incremento de impostos e das dificuldades para entrar no mercado europeu) (BID-

                                                 
51 Ainda assim, destacam-se algumas exportações de manufaturas. No caso dos envios para a Ásia, 15,5% deles 

correspondem a indústrias de processos de conteúdo tecnológico médio, principalmente tubos sem costura. 
52 Dentro de outras transações, que representam uma quarta parte do total exportado para a UE, sobressaem a gasolina e as 

ligas de ouro. 
53 Ver controvérsias DS438, DS444, DS445, DS446 e DS45 apresentadas por diversos sócios comerciais na OMC. 
54 Além da seca, as menores exportações de trigo em 2012 foram influenciadas por regulações prévias aplicadas a este 

mercado desde 2006 com o objetivo de privilegiar o abastecimento doméstico, as quais provocaram uma queda dos preços 

internos e, por conseguinte, a redução da área semeada e da produção.  

http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds438_e.htm
http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds444_e.htm
http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds445_e.htm
http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds446_e.htm
http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds453_e.htm
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INTAL, 2013c), de óleo de girassol e de farinha de trigo.
 
Durante os primeiros seis meses de 2013, 

as exportações de manufaturas de origem industrial (MOI) cresceram 4%, explicado quase 

exclusivamente pelos veículos (devido à maior demanda brasileira), pelo ouro e por máquinas e 

aparelhos eletrônicos, pois as vendas de quase todas as demais MOI se reduziram e para todos os 

principais destinos da extrazona, com exceção do TLCAN.  

Quadro 4. Argentina: Composição das exportações segundo o conteúdo tecnológico  

e os sócios comerciais 

Em %, dados de 2012 

Tipo de produtos Total 
Intrazona 
(MERCOSUL) 

Extrazona 

Resto 
da 

ALADI
a/
 

TLCAN UE Ásia 
Resto 

do 
mundo 

Produtos primários 47,8 20,7 50,6 61,3 23,1 63,5 73,0 

Manuf. baseadas em RN 18,3 14,9 19,4 21,4 28,0 11,5 20,7 

Agropecuárias e silvicultura 14,8 11,0 15,7 19,4 19,2 8,3 19,3 

Outras 3,5 4,0 3,7 2,1 8,8 3,3 1,5 

Manuf. de baixo conteúdo tecnológico 3,9 5,9 5,1 1,6 4,2 2,4 2,8 

Têxteis e confecções 1,8 1,2 1,2 1,0 3,3 2,0 2,7 

Outras 2,1 4,6 4,0 0,6 0,9 0,4 0,1 

Manuf. de conteúdo tecnológico médio 23,0 50,0 20,2 8,7 15,2 20,6 2,9 

Indústria automotiva 12,2 35,2 5,6 4,4 3,4 4,0 0,2 

Indústrias de processos de 
conteúdo tecnológico médio 

7,8 9,3 9,7 2,7 8,2 15,5 2,3 

Indústrias de engenharia de 
conteúdo tecnológico médio 

3,0 5,6 4,9 1,6 3,6 1,1 0,3 

Manuf. de alto conteúdo tecnológico 2,2 3,2 3,2 1,7 3,7 1,8 0,5 

Produtos elétricos e eletrônicos 0,4 1,0 0,4 0,1 0,3 0,1 0,0 

Outras 1,8 2,2 2,7 1,6 3,4 1,7 0,5 

Outras transações 4,7 5,3 1,5 5,2 25,8 0,2 0,0 

Total geral 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Participação do grupo no total 100,0 27,7 12,6 8,6 14,0 16,6 20,5 

Nota: a/ Não inclui os países do MERCOSUL nem  o México (compreendido no TLCAN).  

Fonte: Elaboração própria com dados do DATAINTAL. 

No que tange ao comércio intrazona, a nota dominante de 2012 foi a queda das importações 

(Quadro 3). A redução do mercado argentino afetou os quatro sócios tradicionais, e a única exceção 

foi a Venezuela, cuja participação é menor no volume total de aquisições. A situação contrasta com 

o acontecido com as exportações: tanto em 2012 quanto durante o primeiro semestre de 2013, estas 

tiveram melhor desempenho do que os envios para o resto do mundo, e os níveis de vendas 

intrazona 2012 foram similares aos registrados em 2011 (Quadro 3).  

Diversas circunstâncias afetaram as vendas da Argentina para o Brasil, as quais concentram três 

quartas partes das exportações para o bloco. O acentuado desaquecimento do ritmo de atividade da 

principal economia do MERCOSUL motivou menores envios de diferentes manufaturas e alguns 

produtos primários (plásticos, máquinas e aparelhos elétricos, laticínios, e carburantes, entre 
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outros). A exceção aconteceu com o comércio automotivo, favorecido pela cobrança de um imposto 

adicional, aplicado pelo Brasil sobre as importações da extrazona, que beneficiou a produção local e 

também a Argentina. Este setor, representando mais de um terço dos envios intrazona (Quadro 4), 

manteve-se entre os mais dinâmicos durante o primeiro semestre de 2013, tanto em exportações 

quanto em importações intra-regionais. Os envios argentinos ao bloco cresceram mais do que as 

compras, acompanhando o observado nas compras de extrazona (Quadro 3). Durante o período em 

análise, o comércio com o MERCOSUL foi superavitário para a Argentina, em consequência do 

excedente com os três menores países, que compensou o saldo negativo no intercâmbio com o 

Brasil. O desempenho recente do balanço comercial com o bloco contrasta com os anos 

precedentes, caracterizados pelo déficit de intercâmbio para a Argentina. 

Brasil 

Como se observa no Quadro 2, o saldo do comércio total de bens do Brasil foi superavitário em 

2012, embora com tendência declinante: é o menor nível da última década e, em 2013, seria ainda 

mais baixo, rondando os US$ 2,51 bilhões. Durante 2012, as exportações caíram como 

consequência do menor dinamismo da demanda externa e da queda dos preços de alguns dos 

principais produtos de exportação,
55

 sobressaindo o caso do minério de ferro.
56

 

A baixa dos envios para o exterior foi generalizada em termos de tipos de produtos e de destinos (só 

cresceram as vendas para os Estados Unidos). O principal mercado para as exportações brasileiras 

continua sendo a China, seguido dos Estados Unidos e da Argentina. Conjuntamente, as vendas do 

Brasil orientadas para fora do MERCOSUL representam quase 90% do total. As manufaturas
57

 

foram o segmento que menos caiu, constituindo 37,4% do total, mas se reduziram quase 10 p.p. 

durante o último lustro e se mantêm quase paradas em termos absolutos, em comparação com o 

máximo atingido em 2008.
58

 Compreende-se a perda de relevância do segmento em virtude da 

combinação da deterioração da competitividade de alguns setores -particularmente derivada da 

valorização do real-, da reorientação da produção industrial para o fornecimento da demanda 

doméstica e em razão do bom desempenho do setor primário resultante dos preços elevados e dos 

investimentos, os quais permitiram incrementar a oferta dos produtos básicos. Estes últimos 

representam 53,3% das exportações do Brasil com destino para estes mercados.
59

 

A composição das exportações conforme o conteúdo tecnológico apresenta diferenças significativas 

segundo o mercado de destino. Como se observa no Quadro 5, os produtos primários e os baseados em 

recursos naturais são os protagonistas dos envios brasileiros para extrazona (71,4% do total), embora 

com matizes segundo as regiões: constituem 87,1% das vendas para a Ásia, em torno de 7 a cada 10 

dólares exportados para a UE e o para resto do mundo, e quase a metade do destinado para o TLCAN. 

Em contraste, nas vendas regionais, sobressaem as manufaturas de conteúdo tecnológico médio. 

Em um ambiente de baixo crescimento da demanda interna, em 2012, as importações se reduziram 

(Quadro 2), apesar de o comportamento não ser homogêneo em termos geográficos: as compras 

feitas para a China, para a UE, para o Oriente Médio e para o resto da ALADI cresceram, enquanto 

as de outras origens, incluído o MERCOSUL, se reduziram. Vale mencionar que as importações de 

todas as categorias de produtos caíram, com exceção dos bens de capital. O recolhimento do IPI 

                                                 
55 Durante 2012, as quantidades exportadas caíram 0,3% i.a., enquanto os preços se reduziram 4,9%. 
56 De acordo com dados da CEPAL, em 2012, o preço do minério de ferro foi 23,4% inferior à média de 2011. 
57 Classificação de produtos manufaturados usada pelo MDIC. Não coincide com a desagregação segundo conteúdo 

tecnológico utilizada no Quadro 5. 
58 As exportações de manufaturas se reduziram 0,4% em relação ao máximo de 2008, enquanto os envios dos demais 

produtos aumentaram 44,3% no mesmo período. 
59 Classificação usada pelo MDIC. Não coincide com a desagregação segundo conteúdo tecnológico utilizada no Quadro 5. 
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adicional sobre os automóveis importados da extrazona contribuiu para a redução das compras deste 

segmento, enquanto as provenientes do MERCOSUL aumentaram. O menor ingresso de 

combustíveis se explicou tanto pelo desaquecimento da demanda quanto pela mudança na forma de 

registro
60

 em vigor a partir de meados de 2012, pela qual parte das compras do final desse ano foi 

contabilizada no início de 2013. 

Quadro 5. Brasil: Composição das exportações segundo conteúdo tecnológico e sócios comerciais 

Em %, dados de 2012 

Tipo de produtos Total 
Intrazona 
(MERCOSUL) 

Extrazona 

Resto 
da 

ALADI
a/
 

TLCAN UE Ásia 
Resto 

do 
mundo 

Produtos primários 48,6 12,7 20,7 29,9 49,6 73,8 43,6 

Manuf. baseadas em RN 17,4 13,4 15,9 20,0 18,5 13,3 28,6 

Agropecuárias e silvicultura 13,8 9,0 10,9 12,0 14,8 11,6 26,4 

Outras 3,6 4,3 5,0 8,0 3,8 1,7 2,2 

Manuf. de baixo conteúdo tecnológico 5,6 11,7 14,4 6,7 6,1 2,0 3,4 

Têxteis e confecções 2,0 3,1 3,1 2,2 2,2 1,4 1,3 

Outras 3,6 8,6 11,3 4,5 4,0 0,6 2,1 

Manuf. de conteúdo tecnológico médio 19,9 52,0 41,4 32,3 14,1 6,7 12,0 

Indústria automotiva 5,1 27,2 13,8 3,6 0,7 0,3 2,5 

Indústrias de processos de 
conteúdo tecnológico médio 

7,5 11,1 12,7 17,2 5,3 4,1 3,7 

Indústrias de engenharia de 
conteúdo tecnológico médio 

7,3 13,7 14,9 11,5 8,0 2,2 5,8 

Manuf. de alto conteúdo tecnológico 4,9 6,0 6,5 9,6 5,7 2,2 4,1 

Produtos elétricos e eletrônicos 1,8 3,4 4,2 4,1 1,2 0,4 1,1 

Outras 3,2 2,5 2,3 5,6 4,4 1,8 3,0 

Outras transações 3,7 4,2 1,0 1,4 6,0 1,9 8,2 

Total geral 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Participação do grupo no total 100,0 11,5 7,5 14,0 20,1 34,4 12,5 

Nota: a/ Não inclui os países do MERCOSUL nem o México (compreendido no TLCAN).  

Fonte: Elaboração própria com dados do DATAINTAL. 

Entre janeiro e junho de 2013, registrou-se um déficit comercial (Quadro 2), mas no segundo 

semestre o saldo comercial se projeta como positivo. As exportações anuais estariam 0,4% abaixo 

das de 2012 (US$ 241,6 bilhões). Do lado das importações, se a taxa de crescimento da economia se 

mantiver em torno de 2,5%, as compras serão de US$ 239,09 bilhões (+7,1% i.a.), nível compatível 

com a expansão registrada no primeiro semestre.
61

 

                                                 
60 Instrução Normativa RFB Nº 1282 de 16 de julho de 2012. 
61 As projeções correspondem à mediana do levantamento de expectativas de mercado do BCB atualizadas até 5 de 

setembro de 2012. 
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Embora o comércio de combustíveis do Brasil tenha sido historicamente deficitário,
62

 durante os 

primeiros seis meses de 2013 foi importantíssimo para compreender a evolução do intercâmbio 

total. A recuperação da demanda interna -reforçada pelo crescimento do parque automotivo-, e a 

queda da produção doméstica (por causa das paradas programadas para manutenção de algumas 

plataformas na região sudeste e a diminuição na produção dos poços maduros) traduziram-se em 

uma forte e incomum diminuição das exportações e em um aumento das importações de 

combustíveis (principalmente da África, Estados Unidos, do Oriente Médio, dos demais países da 

Ásia e do resto da ALADI), acentuado pelo referido registro atrasado.  

Em compensação, as exportações não petrolíferas se expandiram durante o primeiro semestre e 

alcançaram um máximo histórico, com destaque para o aumento das vendas externas de soja, de 

minério de ferro (em ambos os casos se recuperaram tanto os preços quanto as quantidades), de 

carnes, de automóveis e de açúcar, entre outros. No entanto a mencionada queda dos envios de 

combustíveis compensou esse aumento e deu lugar a uma baixa nas vendas externas totais (Quadro 

2). Os PED asiáticos se mantiveram como os destinos mais dinâmicos. Para a segunda metade do 

ano, espera-se certa recomposição dos preços do minério de ferro e dos produtos agropecuários, 

bem como uma recuperação da produção petrolífera e uma melhoria da colheita,
63

 apesar de não 

resultarem suficientes para finalizar o ano com um aumento das vendas externas.  

Durante 2012, o comércio intrazona teve uma redução maior do que o extrazona. Quase dois terços 

das exportações do Brasil para o MERCOSUL foram para a Argentina. As vendas brasileiras para 

esse destino diminuíram 20,7%, sendo, assim, o mercado que teve maior queda. A baixa afetou toda 

a cesta e respondeu ao desaquecimento da demanda e às restrições para as importações impostas 

pela Argentina. Também caíram os envios para o Paraguai (11,8%), principalmente devido à menor 

demanda de manufaturas (categoria que representa mais de 90% do total), enquanto as vendas para 

o Uruguai -impulsionadas por combustíveis e energia- e para a Venezuela aumentaram (0,5% e 

10,1%, respectivamente). No caso das exportações para este país, sobressai a contribuição de alguns 

alimentos, máquinas, pneumáticos e aeronaves. 

Contrariamente, durante o primeiro semestre de 2013, o comércio do Brasil com o MERCOSUL 

mostrou melhor desempenho em comparação com os outros países. Este comportamento devém do 

aumento do intercâmbio com a Argentina -sobressaindo o setor automotivo, por causa da maior 

demanda em ambos os países-
64

 e com o Paraguai (fertilizantes, gasóleo, tratores, entre outros); 

enquanto os fluxos com o Uruguai (com destaque para os menores envios brasileiros de fuelóleo) e 

com a Venezuela (gado bovino, pneumáticos, autopeças, etc.) se reduziram.  

Cabe assinalar que o Brasil continua registrando excedentes no intercâmbio com o MERCOSUL -como 

tem acontecido desde 2003-, ainda que o saldo positivo se reduzisse tanto em 2012 quanto durante o 

primeiro semestre de 2013. O resultado bilateral com cada um dos quatro sócios também tem sido 

superavitário para a maior economia do bloco durante quase todos os anos da última década.
65

  

Embora o MERCOSUL represente pouco mais da décima parte do comércio exterior brasileiro, é 

um mercado de grande importância para as vendas externas de manufaturas -absorvendo mais da 

quarta parte do total. De fato, 85,6% das exportações brasileiras para os sócios regionais 

                                                 
62 Durante os últimos anos, o Brasil expandiu tanto a produção quanto o consumo de combustíveis e o comércio do setor 

ganhou relevância. Desde 2009, o Brasil é exportador líquido de petróleo cru e se mantém como importador líquido de 

óleos e gás, entre outros produtos relevantes, dando lugar a um resultado setorial negativo. 
63 No caso da soja, prevê-se uma produção recorde de 81,5 milhões de toneladas, 22,7% mais do que na campanha 

anterior. Fonte: CONAB (julho de 2013). 
64 Ver mais informações sobre a caducidade do acordo que regula o comércio bilateral do setor no Capítulo III.  
65 De acordo com dados da SECEX, durante a última década, o intercâmbio bilateral só foi deficitário para o Brasil com a 

Argentina em 2003, e com o Uruguai nesse ano e em 2010.  
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corresponde a produtos manufaturados.
66

 Além do complexo automotivo, destacam-se máquinas, 

plásticos, pneumáticos, manufaturas de ferro e  aço, entre outros. Fora dessa categoria, sobressaem 

os combustíveis. 

Paraguai 

Como foi mostrado no Informe MERCOSUL N° 17,
67

 os dados de exportações do Paraguai incluem 

valores registrados e "não registrados". Estes últimos são os que não foram contabilizados nas 

estatísticas de comércio, mas foram registrados no balanço de pagamentos. A magnitude de tais 

fluxos tem importância. Conforme o Banco Central do Paraguai (BCP), a conta total das 

exportações inclui, além do comércio registrado, a venda de bens originários da extrazona que 

entraram previamente no país protegidos por um regime promocional especial. Este mecanismo é 

chamado de Regime de Turismo (iniciado em 1979), continuado no âmbito do MERCOSUL através 

das listas de exceção da Tarifa Externa Comum (TEC), porquanto se importam bens, 

principalmente da Ásia, com preferências tributárias,
68

 depois vendidos dentro do país e cujos 

compradores são, na maior parte, visitantes das cidades fronteiriças do Brasil e da Argentina.  

Estas reexportações representaram quase 40% das vendas externas totais informadas no balanço de 

pagamentos no período 2010-2012. Apesar de as vendas externas registradas terem somado US$ 

7,282 bilhões em 2012, adicionam-se US$ 4,741 bilhões em conceito de "reexportações", porquanto 

as vendas externas totais ascenderam a US$ 12,023 bilhões (Quadro 6). Por isso, no balanço de 

pagamentos do Paraguai, informa-se um superávit no comércio total de US$ 906 milhões (ver 

Capítulo I).  

Quadro 6. Exportações totais do Paraguai 

Em milhões de US$ 

  2010 2011 2012 

Exportações totais 10.474 12.634 12.023 

Não registradas 3.958 4.857 4.741 

Registradas, das quais:  6.517 7.776 7.282 

Energia Elétrica 1.986 2.267 2.232 

Brasil 1.562 1.726 1.774 

Argentina 423 541 458 

Importações totais 9.593 11.737 11.117 

Saldo comercial 882 897 906 

Fonte: Banco Central do Paraguai. 

A análise seguinte está baseada nas estatísticas de comércio registrado referidas no Quadro 2 acima, 

e para as quais conta-se com a pertinente desagregação por dotações. 

Durante 2012, as exportações viram-se reduzidas por causa do efeito da seca sobre a oferta agrícola, 

que derivou em uma queda expressiva dos envios de grãos de soja e derivados (farinhas e óleos), 

não compensada pelas maiores vendas de cereais (milho e trigo). O país se caracteriza pela 

                                                 
66 Classificação usada pelo MDIC. Não coincide com a desagregação segundo conteúdo tecnológico utilizada no Quadro 5. 
67 Ver em BID-INTAL (2013b), p. 32, o Boxe A. Reavaliação do CADEP do comércio do Paraguai. 
68 A importação sob este Regime consta dos seguintes benefícios tributários: 0% de tarifa aduaneira, 1,5% do Imposto 

sobre o Valor Agregado e 1% do Imposto Seletivo sobre o Consumo de bens de informática. 
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concentração de suas exportações em produtos primários e em energia elétrica: no período 2010-

2012, o complexo oleaginoso representou aproximadamente 40% das exportações totais, seguido 

pela energia elétrica (30%), pela carne bovina (11%) e pelos cereais (10%). Em 2013, seria 

registrada uma grande recuperação das vendas externas, derivada da colheita recorde de soja (9,4 

milhões de toneladas, muito acima dos 4,0 milhões de toneladas da campanha anterior).  

Um fato de destaque é a relação comercial com o MERCOSUL, que representou 49,6% da fatura 

externa total de 2012, e que evoluiu com sinal positivo e diferente do apresentado no panorama 

extrazona (Quadro 3). No conjunto, as vendas para o bloco cresceram, embora de forma 

dessemelhante, dependendo dos destinos. Os envios para o Brasil cresceram 14%, devido às 

maiores vendas de soja, cereais (trigo e milho), energia elétrica e carne bovina, enquanto as vendas 

para a Argentina diminuíram 12,7% em 2012, por causa da queda de energia elétrica (excluindo 

esta categoria, as exportações se reduziram 3,3%). Ainda que as vendas totais de carne bovina 

tenham se incrementado 5,9%, cabe salientar a queda nas vendas para o Chile, explicada pela 

detecção da febre aftosa em setembro de 2011, mais do que compensada pelas maiores remessas à 

Rússia. Os envios para a extrazona caíram devido às menores vendas de soja e derivados. 

Em 2012, as importações diminuíram acompanhando a queda do nível de atividade, e se 

recuperariam em 2013 pelo significativo crescimento econômico, mesmo que com menor ritmo do 

que as vendas externas (Quadro 2). Todas as categorias das importações caíram em 2012 (a que 

mais contribuiu para a redução foi bens de capital), com exceção dos bens intermediários, em 

virtude do aumento das compras de combustíveis e lubrificantes. As importações do MERCOSUL 

(42% do total) desceram mais do que as compras à extrazona (Quadro 3). Argentina foi a única 

origem das aquisições intrabloco que continuou crescendo. 

Entre janeiro e junho de 2013, o déficit registrado do comércio de mercadorias foi quase a metade 

do correspondente ao mesmo período de 2012, devido à recuperação das exportações, que 

responderam, por sua vez, à maior oferta agrícola. As vendas externas aumentaram 

significativamente em virtude do aumento das vendas de soja e derivados (que representaram a 

metade dos envios). O crescimento das exportações de carne bovina (11% do total) a todos os 

destinos, principalmente à extrazona, incluindo a Rússia e o Chile (em novembro de 2012 o 

mercado chileno foi reaberto), contribuiu igualmente, ainda que em menor medida. As exportações 

para o MERCOSUL e para a extrazona cresceram em uma taxa similar (Quadro 3). As vendas do 

complexo oleaginoso fora do bloco dobraram, mas o incremento dos envios para o MERCOSUL foi 

maior. No caso da Argentina, isto se explica, pois a medida de abril de 2009 que eliminava a 

possibilidade de admissão temporária da oleaginosa
69

 deixou de vigorar em agosto de 2012. As 

importações aumentaram no primeiro semestre de 2013, por causa da contribuição positiva da maior 

parte das categorias de bens (as que mais cresceram foram bens de capital -em particular, máquinas 

e equipamentos- e bens intermediários), com exceção dos bens duráveis, devido à queda das 

compras de automóveis. 

  

                                                 
69 Resolução conjunta N° 438/12 (MEYFP), N° 269/12 (MI) e N° 1.001/12 (MPFIPYS). Foi derrogada a resolução N° 

109/09 e a posição tarifária 1201.00.90 ficou novamente compreendida nas previsões do Decreto Nº 1.330/04. 
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Quadro 7. Paraguai: Composição das exportações segundo conteúdo tecnológico  

e sócios comerciais Excluindo energia elétrica 

Em %, dados de 2012 

Tipo de produtos Total MERCOSUL Extrazona 

Produtos primários 77,2 59,3 84,0 

Manuf. baseadas em RN 11,6 16,1 9,9 

Agropecuárias e silvicultura 9,0 10,5 8,4 

Outras 2,6 5,5 1,4 

Manuf. de baixo conteúdo tecnológico 6,9 16,2 3,4 

Têxteis e confecções 5,0 10,3 3,0 

Outras 1,9 5,9 0,4 

Manuf. de conteúdo tecnológico médio 2,4 6,7 0,8 

Indústria automotiva 0,0 0,1 0,0 

Indústrias de processos de conteúdo tecnológico médio 1,3 3,0 0,6 

Indústrias de engenharia de conteúdo tecnológico médio 1,1 3,6 0,1 

Manuf. de alto conteúdo tecnológico 1,1 1,8 0,9 

Produtos elétricos e eletrônicos 0,2 0,4 0,1 

Outras 0,9 1,3 0,8 

Outras transações 0,8 0,0 1,0 

Total 100,0 100,0 100,0 

Participação de destino no total 100,0 27,4 72,6 

Participação incluindo energia elétrica 100,0 49,6 50,4 

Fonte: Elaboração própria com dados do BCP. 

O Paraguai é o país do MERCOSUL para o qual o mercado regional tem maior importância 

relativa. Em 2012, o bloco absorveu quase a metade das exportações paraguaias; o Brasil, 

particularmente, foi o principal destino, com 40% do total. O comércio intrazona do Paraguai é, 

principalmente, de energia elétrica, o qual, no período 2010-2012, constituiu dois terços, em média, 

das vendas para o Brasil e três quartos das exportações para a Argentina.  

Mesmo assim, excluindo a energia elétrica, a maior economia do bloco também constitui o principal 

destino de exportação, com 21,3% das vendas totais em 2012. O resto do mundo (26,6% do total) e 

a UE (21,0%) são outros destinos muito relevantes. Cabe salientar que a suspensão do Paraguai 

dentro do MERCOSUL no segundo semestre de 2012 e no primeiro de 2013 não impactou sobre os 

fluxos comerciais. Isto se explica porque a medida apontada excluiu a aplicação de punições 

econômicas ou a modificação das preferências tarifárias, limitando-se à suspensão da participação 

do país nos órgãos do MERCOSUL. Embora em menor medida que os demais sócios fundadores, o 

Paraguai também tem um padrão diferenciado de comércio entre intra e extrazona (Quadro 7). 

Ainda que nos dois casos predominem os produtos primários, o MERCOSUL também envia 

manufaturas de conteúdo tecnológico baixo e médio.  

Uruguai 

Como mostrado no Quadro 2, o resultado do comércio total de bens do Uruguai foi deficitário em 

2012, e espera-se também um resultado negativo em 2013, de acordo com os números disponíveis 

na primeira metade do ano. O desempenho da conta comercial do biênio inscreve-se em uma 
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trajetória de mais longo prazo. O Uruguai tem registrado déficit de seu balanço de bens e de sua 

conta corrente nos últimos anos, que foram cobertos em virtude do gerenciamento macroeconômico 

do país e da liquidez internacional.  

Durante 2012, as exportações aumentaram devido ao crescimento das quantidades (6,7%) e também 

dos preços (3,3%). Os produtos que mais colaboraram para o incremento das vendas foram os 

primários, particularmente, o grão de soja (71,8%) e, em menor escala, carnes e cereais (trigo e 

milho). De modo diferente ao que ocorreu nas outras economias do bloco, no Uruguai, a colheita de 

soja aumentou, permitindo um incremente das exportações totais superior ao registrado pelos outros 

sócios.
70

 Em oposição, os envios de material de transporte reduziram-se a quase a metade dos do 

ano prévio, por causa da menor demando do Brasil e da Argentina. 

Embora as vendas fora do MERCOSUL tenham representado quase 70% do total em 2012, o Brasil 

é o principal destino, com quase uma quinta parte do total. A China e a Argentina seguem em 

importância. Em 2012, as vendas à extrazona cresceram para todas as sub-regiões, com exceção da 

UE. As destinadas ao MERCOSUL aumentaram menos, devido às maiores vendas para o Brasil, 

parcialmente compensadas pelas quedas para a Argentina e para o Paraguai. Em virtude do 

crescimento das exportações destinadas à Venezuela, esta se tornou o quarto destino em 2012. 

Um dado importante no registro do comércio do Uruguai é que 16,2% dos envios são dirigidos às zonas 

francas, principalmente à de Nueva Palmira, que absorve a metade dos envios de soja e grande parte das 

remessas de trigo e de milho. Esta zona franca é também o ponto de saída da polpa de celulose, 

atualmente propriedade da empresa UPM. Apesar de as vendas para as zonas francas terem sido 

classificadas como extrazona, cabe destacar que o destino final de uma parte dos envios, principalmente 

de trigo, é o Brasil. A Zona Franca Rio Negro recebe a maior parte da madeira em bruto, que é 

processada na planta da firma Botnia, e a polpa de celulose é exportada à extrazona. As vendas 

produzidas pelas zonas francas para o exterior não são registradas como exportações do Uruguai.
71

 

Durante 2012, as importações cresceram, principalmente, em virtude das maiores necessidades 

energéticas: os produtos que mais contribuíram para o aumento foram os óleos crus de petróleo, a 

energia elétrica e o fuelóleo. As quantidades importadas sofreram um incremento de 9% i.a., 

enquanto os preços caíram 0,4% i.a. em média.  

O MERCOSUL fornece 40% das importações uruguaias. Cabe apontar a estagnação das compras ao 

Brasil e a queda das importações da Argentina em 2012 (primeira e segunda origem, 

respectivamente), que foram compensadas pelo aumento das importações feitas à Venezuela, que é 

o quinto fornecedor, após os Estados Unidos e a China. As aquisições de produtos da extrazona 

aumentaram em virtude do dinamismo das compras feitas ao gigante asiático, que, atualmente, 

fornece 14,3% das importações totais do país.  

No primeiro semestre de 2013, o déficit comercial diminuiu (Quadro 2). Os grãos de soja 

novamente explicaram a maior parte do crescimento das vendas externas, e os envios de material de 

transporte se recuperaram significativamente, impelidos pela demanda do Brasil. As vendas 

destinadas a todos os países do MERCOSUL caíram (com exceção do Paraguai) enquanto as 

dirigidas para a extrazona aumentaram (Quadro 3) graças ao dinamismo dos envios à China. 

                                                 
70 A colheita de soja na campanha 2011-2012 foi de 2,7 milhões de toneladas, acima dos 2,0 milhões de toneladas da 

campanha precedente. Fonte: Ministério de Agricultura e Pesca. República Oriental do Uruguai (2013). 
71 A instituição de promoção de exportações Uruguay XXI (2013) estima em US$ 1,079 bilhões as vendas registradas das 

principais zonas francas do Uruguai. Para isso, soma as exportações de polpa de celulose, subtrai as exportações de 

madeira em bruto e adiciona os bens em trânsito. A polpa de celulose ocupa a terceira posição no ranking de exportações 

(US$ 793 milhões), depois da soja e da carne bovina.  
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Nos 18 meses compreendidos entre janeiro de 2012 e junho de 2013, as vendas para o bloco caíram 

3,7%. Esta queda se deve principalmente aos menores envios para a Argentina, parcialmente 

compensados por maiores vendas ao Brasil. A redução de envios à Argentina se concentrou em 

material de transporte (principalmente, autopeças) e, em menor medida, papel, papelão, têxteis, 

confecções e plásticos. 

A queda das importações no primeiro semestre de 2013 encontra sua explicação nas menores compras 

de gasóleo, fuelóleo e óleos crus de petróleo. As compras feitas ao MERCOSUL diminuíram, 

enquanto as da extrazona aumentaram levemente, sustentadas pelas importações da China. 

Da mesma forma que acontece com os outros sócios do bloco, o padrão de exportação do Uruguai é 

diferente entre a intra e a extrazona (incluindo zonas francas) (Quadro 8). Tomando as informações 

de 2012, a participação dos envios de manufaturas de conteúdo tecnológico médio e baixo é maior 

no MERCOSUL do que no resto do mundo, para onde predominam os produtos primários. Os 

envios de manufaturas baseadas em recursos naturais (agropecuárias e silvicultura) são divididos 

em partes iguais entre a extra e a intrazona.  

Os principais produtos que o Uruguai vende ao Brasil são primários (laticínios, cereais e carne) e 

manufaturas de tecnologia média (tubos de aço inoxidável e material de transporte). Para a 

Argentina fornece, principalmente, manufaturas baseadas em recursos naturais (borracha, papel e 

papelão) e material de transporte, enquanto para a Venezuela exporta produtos primários (carne 

bovina e aviar, laticínios e arroz) e manufaturas baseadas em recursos naturais (queijos). 

Quadro 8. Uruguai: Composição das exportações segundo conteúdo tecnológico e sócios comerciais 

Em %, dados de 2012 

Tipo de produtos Total MERCOSUL Extrazona 

Produtos primários 59,0 31,7 71,6 

Manuf. baseadas em RN 18,1 27,2 14,0 

Agropecuárias e silvicultura 15,4 24,4 11,3 

Outras 2,7 2,8 2,7 

Manuf. de baixo conteúdo tecnológico 10,8 15,0 8,8 

Têxteis e confecções 6,1 4,2 7,0 

Outras 4,6 10,8 1,8 

Manuf. de conteúdo tecnológico médio 7,8 21,2 1,6 

Indústria automotiva 1,4 4,2 0,1 

Indústrias de processos de conteúdo tecnológico médio 4,9 13,7 0,8 

Indústrias de engenharia de conteúdo tecnológico médio 1,5 3,3 0,6 

Manuf. de alto conteúdo tecnológico 1,9 2,0 1,8 

Produtos elétricos e eletrônicos 0,3 0,1 0,4 

Outras 1,6 1,9 1,4 

Outras transações 2,4 2,9 2,2 

Total 100,0 100,0 100,0 

Participação de destino no total 100,0 31,6 68,4 

Fonte: Elaboração própria com dados do Banco Central do Uruguai (BCU). 
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Venezuela 

Embora em 2012 o superávit do comércio total de bens da Venezuela tenha se reduzido 

significativamente (Quadro 2), o excedente representa 8,4% do PIB. Em 2013, espera-se um 

excedente menor, derivado da queda das vendas externas de petróleo. 

Os envios de petróleo (96,1% do total) cresceram 6,2% i.a. em 2012, em parte devido ao 

incremento de 2,3% i.a. do preço médio da cesta venezuelana. De acordo com os números 

fornecidos pela Venezuela à Organização de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) (OPEC, 

2013a e 2013b), a produção total de cru foi de 2,8 milhões de barris diários em 2012 (0,3% mais do 

que no ano anterior) e as exportações, 2,4 milhões de barris diários (2,6% mais do que em 2011). 

Note-se que as exportações de petróleo são realizadas em sua totalidade pelo setor público. As 

vendas externas não petroleiras (que consistem principalmente em produtos de ferro e aço, químicos 

orgânicos e metais) caíram 19,4% i.a. 

Cabe destacar que o Instituto Nacional de Estatística só informa o intercâmbio não petroleiro, ao 

passo que as estatísticas do Banco Central da Venezuela (BCV) se referem ao comércio total 

(incluindo o petrolífero), mas os dados são publicados em nível agregado, sem detalhe dos produtos 

nem dos destinos. Por conseguinte, para analisar a composição por tipos de bens e sócios 

comerciais, recorreu-se às fontes nacionais dos sócios do bloco e ao COMTRADE.
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Os principais destinos das exportações são os Estados Unidos, a China e a Índia, que, em conjunto, 

representam aproximadamente 80% do total. Apesar de este continuar sendo o mercado mais 

relevante para as vendas venezuelanas, os Estados Unidos têm perdido participação nos últimos 

anos (em 2012 caíram 10,3%) ante a crescente importância da China como comprador (aumentaram 

23,9% em 2012), promovido pela criação do Fundo Conjunto Chinês Venezuelano. O principal 

produto exportado para os dois países é petróleo cru. 

As importações cresceram mais do que as vendas em 2012 (Quadro 2). As compras externas 

realizadas pelo setor público representaram a metade do total, com destaque para o incremento das 

importações de petróleo (principalmente produtos refinados, em sua totalidade compras estatais), 

que quase dobraram. Além disso, o setor público foi um importador relevante, com 19,6% das 

compras não petrolíferas. As importações totais não petrolíferas aumentaram 16,7% i.a. 

impulsionadas pelas manufaturas de metal, ferro e aço, veículos e alimentos. 

Os principais fornecedores da Venezuela são os Estados Unidos e a China. Em 2012, as compras a 

ambos os países cresceram significativamente (46,2% e 42,7%, respectivamente). Os produtos que 

mais colaboraram para as compras da Venezuela aos Estados Unidos foram óleos leves e 

preparações de petróleo. 

No primeiro semestre de 2013, as exportações diminuíram: as vendas de petróleo (96,2% do total) 

caíram 9,3% i.a. Segundo dados fornecidos pela Venezuela à OPEP, a produção total de cru entre 

janeiro e junho de 2013 foi de 2,75 milhões de barris por dia, 1,8% menos do que a média de 2012. 

Entre janeiro e junho de 2013, as importações cresceram levemente em relação ao primeiro 

semestre de 2012 (Quadro 2). Cabe ressaltar a redução de 2,2% i.a. das importações não 

petrolíferas, mais do que compensada pelo incremento de 25,5% i.a. das importações petrolíferas.  

                                                 
72 As exportações (importações) dos sócios são tomadas como importações (exportações) da Venezuela. As estimativas 

obtidas são denominadas espelho. 
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Em 2012, a Venezuela destinou 2,0% de suas exportações ao MERCOSUL. Os envios destinados 

ao bloco dirigem-se principalmente ao Brasil e ao Uruguai, e consistem em óleos de petróleo. Nesse 

ano, as exportações intrazona da Venezuela caíram, em oposição ao aumento das vendas para o 

resto do mundo (Quadro 3). Os sócios do bloco que mais contribuíram para esta redução foram o 

Brasil e o Paraguai. No primeiro semestre de 2013, as vendas para o MERCOSUL tornaram a 

diminuir por causa das menores vendas para Uruguai, Paraguai e Brasil. 

O MERCOSUL forneceu 11,9% das importações da Venezuela em 2012. Mesmo sendo menor do 

que nos dois anos prévios (em torno de 13,3%), o registro tem uma trajetória ascendente em uma 

perspectiva de longo prazo. No início da década passada, a participação do bloco era de 5,5%. As 

compras se concentram majoritariamente no Brasil e na Argentina. No primeiro caso, consistem 

principalmente em carne bovina, açúcar, preparações alimentícias, aviões e medicamentos, à 

medida que no segundo são compostas por leite em pó, carne aviar, milho, óleo de soja e 

manufaturas de tecnologia média.  

Em 2012, as compras venezuelanas ao bloco aumentaram (embora menos do que à extrazona), 

impulsionadas pelas importações do Brasil e da Argentina, e, em menor medida, do Uruguai. No 

primeiro semestre de 2013, a entrada de produtos caiu (enquanto a da extrazona subiu), em virtude 

da redução das importações das duas maiores economias do bloco. 

Bolívia: Evolução do comércio total e com o MERCOSUL 

Como já foi comentado no Capítulo I, a entrada da Bolívia como novo membro do MERCOSUL 

merece um olhar de conjunto para a sua estrutura comercial, segundo analisado nos parágrafos 

acima. A inserção da Bolívia nos fluxos de comércio internacional reflete nitidamente sua estrutura 

produtiva. O país é exportador de recursos naturais, principalmente minérios e gás, e suas 

importações são diversificadas em produtos acabados de bens de consumo, insumos e bens de 

capital. O comércio representa mais de 70% do PIB, sendo uma fração relativamente maior quando 

comparada com os sócios do MERCOSUL, especialmente Argentina e Brasil. Bolívia, tradicional 

membro da Comunidade Andina das Nações (CAN) desde seu surgimento sob a forma do Pacto 

Andino há mais de cinco décadas, destina a esse bloco quase 10,6% das exportações e abastece 

neles 9,1% de suas compras. Do outro lado, a recente entrada ao MERCOSUL não foi um obstáculo 

para o desenvolvimento de um ativo intercâmbio com este grupo, que supera o existente com os 

países andinos. Em conjunto, a Bolívia mantém uma elevada proporção dos fluxos comerciais com 

os vizinhos da América do Sul: mais de 60% de suas exportações e uma fração superior a 50% das 

compras provêm desse âmbito geográfico. O caráter mediterrâneo do país e a abundância de 

recursos energéticos, entre os quais se destaca o gás, explicam a peculiaridade da inserção regional 

da Bolívia em matéria comercial.  

Ao longo dos últimos dez anos, as exportações bolivianas totais têm crescido a uma taxa média de 

23,9% a.a., enquanto as importações o fizeram à razão de 16,7% a.a. O bom desempenho das 

vendas externas reflete, em grande medida, o incremento do preço do gás natural. Também é 

produto dos investimentos no setor energia que permitiram ampliar as reservas e a oferta. De fato, 

mais da metade do aumento das exportações durante este período se explica pelos maiores envios 

desse hidrocarboneto. Com tais resultados, o intercâmbio tem sido superavitário para a Bolívia 

desde o ano 2003 e, em 2012, o excedente estava em torno dos US$ 3,372 bilhões.  

Evolução do comércio do MERCOSUL com a Bolívia. Durante a última década, as exportações do 

MERCOSUL para a Bolívia têm crescido em um ritmo médio de 11,5% a.a., adicionando US$ 

2,707 bilhões em 2012 (Gráfico 12). As importações expandiram-se a uma velocidade maior 

(28,6% a.a. entre 2002 e 2012), até alcançarem US$ 5,307 bilhões. Assim, o comércio bilateral foi 
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deficitário para o bloco desde 2006 e, em 2012, o saldo negativo atingiu os US$ 2,599 bilhões. O 

MERCOSUL contribuiu assim com três quartas partes do superávit de comércio da Bolívia.  

Gráfico 12. Fluxos de comércio do MERCOSUL com a Bolívia 

Em bilhões de US$ 

 

Fonte: MECON (Argentina), SECEX-MDIC (Brasil), BCP (Paraguai), UN-COMTRADE (Uruguai e Venezuela). 

O bloco é um sócio comercial de grande relevância para a Bolívia, pois ele absorve 52,1% de suas 

importações, mostrando um lucro de participação relativamente a uma década atrás 

(aproximadamente 40% do intercâmbio total boliviano). O Brasil é o principal fornecedor da 

Bolívia. Por sua vez, a Argentina divide com a China o segundo lugar entre as origens mais 

relevantes das compras bolivianas totais e a Venezuela está na sexta posição. Em contraste, o peso 

relativo do país andino no comércio global do MERCOSUL é baixo (em 2012 representava 0,6% 

das exportações e era origem de 1,4% das compras ao exterior).  

O dinamismo das vendas da Bolívia para o MERCOSUL é principalmente originado na alta das 

exportações de gás natural, tanto em termos de preços quanto de quantidades. Este produto, que 

representa 90,2% das exportações do país andino para o bloco, explica a importância estratégica da 

relação bilateral: Bolívia é o principal fornecedor deste combustível para o MERCOSUL e, dadas as 

características de seu transporte (através de uma rede de gasodutos especificamente desenvolvida 

para a exportação do gás boliviano para o Brasil e para a Argentina, que deriva em um custo de 

transporte muito inferior ao de outras vias alternativas), é difícil para ambas as partes encontrar 

sócios comerciais alternativos, pelo menos no curto prazo. Diferentemente do comércio de outros 

produtos, o intercâmbio de gás natural é realizado no contexto de acordos intergovernamentais, 

(insertar coma) nos quais se estabelecem os preços e as quantidades, seguindo, assim, uma prática 

habitual na compra-venda internacional deste insumo energético.
73

  

                                                 
73 Ver Boxe A. 
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Embora as exportações do bloco para a Bolívia não estejam tão concentradas como as importações 

deste país, também mostram uma participação importante dos produtos baseados em recursos 

naturais, com destaque para os óleos derivados de hidrocarbonetos (mais da quarta parte do total) e 

barras de ferro e aço. Sobressaem também os herbicidas, fungicidas e pesticidas, entre outros 

(Quadro 9). Isto contrasta com os envios do Brasil (e, em menor medida, da Argentina) a outros 

países latino-americanos, onde as manufaturas têm maior participação relativa.  

Quadro 9. Composição do comércio do MERCOSUL com Bolívia, ano 2012 

Segundo dotações do Sistema Harmonizado 

Exportações 

Dotação Participação 

2710 Óleos derivados de hidrocarbonetos 26,9% 

7214 Barras de ferro e aço 4,1% 

3808 Inseticidas, herbicidas, fungicidas... 3,1% 

 

Outros 65,9% 

Importações 

Dotação Participação 

2711 Gás natural 90,2% 

2304 Subprodutos do processamento do grão de soja (farinhas, pellets, expeller, etc.) 1,9% 

2709 Petróleo cru 1,7% 

  Outros 6,2% 

Fonte: DATAINTAL. 

 

Quadro 10. Estrutura tarifária do MERCOSUL e da Bolívia 

Tarifa de NMF aplicada. Média por categoria segundo conteúdo tecnológico das mercadorias
a/

 

Categoria segundo conteúdo tecnológico MERCOSUL
b/
 Bolívia

c/
 

Produtos primários 7,5 12,0 

Manufaturas baseadas 
em recursos naturais 

Manufaturas de origem agropecuária e silvicultura 12,3 12,4 

Outras manufaturas baseadas em recursos naturais 6,9 7,3 

Manufaturas de baixo 
conteúdo tecnológico 

Têxteis e confecções 22,1 21,8 

Outras manufaturas de baixo conteúdo tecnológico 15,0 12,7 

Manufaturas de 
conteúdo tecnológico 
médio 

Indústria automotiva 19,4 8,9 

Indústrias de processos de conteúdo tecnológico médio 11,9 9,5 

Indústrias de engenharia de conteúdo tecnológico médio 10,2 5,6 

Manufaturas de alto 
conteúdo tecnológico 

Produtos elétricos e eletrônicos 10,5 6,5 

Outras manufaturas de alto conteúdo tecnológico 7,1 5,3 

Outros 5,9 12,4 

Total 12,0 11,2 

Notas: a/ Média simples da alíquota das subdotações de cada categoria. b/ Média simples de tarifa aplicada por Argentina, Brasil, Paraguai 

e Uruguai. A Venezuela não está incluída devido a que ainda não adequou sua estrutura tarifária à TEC. Dados de 2012, com exceção do 

Paraguai, onde foram utilizados os de 2009 (último dado disponível). c/ Dados de 2009 (último disponível).  

Fonte: Elaboração própria com dados do INTRadeBID. 
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Os fluxos bilaterais estão regulados pelo Acordo de Complementação Econômica (ACE) 36, em 

vigor desde 1997, que estabeleceu uma área de livre comércio entre a Bolívia e o MERCOSUL; no 

entanto é possível esperar um incremento do intercâmbio derivado da adequação da estrutura 

tarifária boliviana à Tarifa Externa Comum (TEC). Embora a tarifa média de NMF aplicada pelo 

MERCOSUL e pela Bolívia seja similar (12,0% e 11,2%, respectivamente), em alguns setores há 

diferenças marcantes. Isto é particularmente significativo nas manufaturas de conteúdo tecnológico 

médio (especialmente a indústria automobilística), nas quais as alíquotas sobre as importações da 

Bolívia do resto do mundo são consideravelmente inferiores às do bloco. Por conseguinte, a 

convergência tarifária poderia favorecer a penetração de algumas exportações industriais do 

MERCOSUL no mercado boliviano. Atualmente, a China e os Estados Unidos são as principais 

origens de extrazona das importações de manufaturas da Bolívia. 

Boxe A. O comércio de energia no MERCOSUL 

 

A integração energética entre os países que integram o MERCOSUL precede a criação do bloco. Os principais 

antecedentes são do lançamento da Organização Latino-americana de Energia (OLADE) em 1973 e da construção das 

centrais hidrelétricas binacionais de Salto Grande (Argentina-Uruguai, comissionada em 1980), Itaipu (Brasil-

Paraguai, 1984), Yaciretá (Argentina-Paraguai, 1994) e a interconexão elétrica entre os países. Na mesma linha, no 

princípio da década de oitenta, são concluídos os investimentos para a conexão gasífera da Bolívia com a a Argentina 

e, posteriormente, na segunda metade da década de noventa, é inaugurado o gasoduto que liga Puerto Suárez (Bolívia) 

e Corumbá (Brasil). No contexto do MERCOSUL, deu-se um impulso adicional, refletido nos memorandos de 

entendimento relativos ao intercâmbio e à integração elétrica (1998) e ao comércio e à integração gasífera do 

MERCOSUL (1999)74 e na criação do Subgrupo de Trabalho Nº 9 Energia (desde 2000, em conjunto com Mineração, 

subdividido posteriormente, em 2005, em dois Subgrupos de Trabalho)75. Há também numerosos acordos de 

cooperação energética entre os países do MERCOSUL e outros países sul-americanos no âmbito da ALADI. Estes 

acordos serviram de base para a extensão de gasodutos entre a Argentina e o Chile nos anos noventa. Desde 2000, a 

Iniciativa para a Integração da Infraestrutura Regional Sul-americana (IIRSA) tem promovido ações no contexto do 

Processo Setorial de Integração Energética, com o objetivo de desenvolver as interconexões energéticas regionais sul-

americanas. Mais recentemente, a UNASUL criou um Conselho de Planejamento Energético Regional para dar maior 

impulso a trabalhos na área. De um ponto de vista retrospectivo, observa-se que, ao longo das últimas quatro décadas, 

a integração energética tem conseguido concretizar projetos de grande porte, tem sido motivo de intensa cooperação 

bilateral e regional e tem se materializado em fluxos de comércio energético, especialmente de gás e energia elétrica, 

de volume considerável. 

A matriz energética dos quatro sócios fundadores do MERCOSUL está estruturada sobre a base de combustíveis 

fósseis. Mesmo assim, a contribuição hidrelétrica é dominante no Paraguai e no Brasil, países que somam também a 

biomassa como fonte primária. Da ótica do fornecimento doméstico, o cenário é diverso. A Argentina, 

tradicionalmente com excedentes na produção de petróleo e de gás, começou a mostrar um déficit crescente em ambos. 

O Brasil tem uma conta deficitária em combustíveis, produto da importação de derivados. Apesar disso, nos últimos 

anos tem tido superávit crescente em petróleo cru, depois de haver registrado aumentos significativos na produção, ao 

qual se soma de maneira crescente o etanol, como resultado de programas públicos de promoção de longa data. Em 

contraste, o Brasil importa gás e eletricidade. Os sócios menores, Paraguai e Uruguai, que não possuem reservas de 

petróleo, devem recorrer à importação desse insumo; nos dois, é importante a biomassa (lenha, resíduos, entre outros) 

como fonte de fornecimento de energia. Cabe mencionar que os países recentemente incorporados ao bloco 

(Venezuela), que estão em processo de adesão (Bolívia) ou que poderiam, eventualmente, aderir (Equador) são 

superavitários em energia. Isto sugere que, no longo prazo, a integração neste sentido poderia se aprofundar. 

O intercâmbio energético regional está composto, principalmente, por gás e eletricidade (Quadro R1). Em anos 

recentes, o comércio de gás com a Bolívia tem crescido, devido aos investimentos em infraestrutura de interconexão.76 

 

  

                                                 
74 MERCOSUL/CMC/DEC Nº 10/98 e 10/99. 
75 MERCOSUL/CMC/DEC. Nº 60/2000 e 07/05. 
76 Ver neste capítulo a seção sobre Bolívia: Evolução do comércio total e com o MERCOSUL". 

http://www.iirsa.org/
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Boxe 1. Continuação 

 

Argentina foi exportador líquido de petróleo e gás até 2010, mas se tornou importador líquido desde 2011. Exporta 

principalmente óleos crus de petróleo e é importador líquido de óleos refinados de petróleo, gás e energia elétrica. A 

produção de petróleo cru diminuiu durante a década de 2000, explicada principalmente por menores investimentos em 

exploração. A produção de gás cresceu significativamente durante a década de noventa até 2004, mas se reduziu a 

partir desse momento. Desde 2004, os preços internos do petróleo e do gás têm se mantido abaixo dos preços 

internacionais, a partir dos esquemas de direitos de exportação e acordos de preços. 

Brasil concentra notáveis reservas de petróleo e é um grande consumidor mundial. É importador líquido de diferentes 

tipos de energia. Desde 2009, tornou-se exportador líquido de óleos crus de petróleo, embora continue sendo 

deficitário em óleos refinados de petróleo. Cabe salientar que o desenvolvimento energético do Brasil é produto das 

diferentes iniciativas que promoveram os investimentos em exploração de petróleo da Petrobrás (Gaya e 

Michalczewsky, 2011). Entre elas, encontram-se a Lei de Petróleo (1997), que procurou aumentar a eficiência do setor, 

e a aprovação de um regime aduaneiro especial para a importação de bens de capital, ambas necessárias para a 

exploração offshore. A partir da segunda metade da década de noventa, tornou-se o principal comprador de gás 

boliviano, tendo financiado grande parte das obras de conexão. 

Paraguai é exportador líquido de energia elétrica e é importador líquido de gás e petróleo e derivados. O esquema de 

comercialização de Itaipu (Santos et al., 2013, p. 91) é baseado no direito preferente do Brasil para contratar a potência 

que o Paraguai não utiliza para fornecer sua própria demanda, e compra mais de 80% da energia produzida pela 

central. De maneira análoga, a Argentina consome em torno de 90% da energia produzida por Yaciretá. As vendas de 

energia elétrica representaram quase 8,6% do PIB e 30,7% do valor das exportações paraguaias em 2012. 

Uruguai é importador líquido dos diferentes tipos de energia analisados. Nos anos de seca, produz menos energia 

hidrelétrica e consome mais petróleo para a geração em usinas térmicas. Apesar de ser importador líquido de petróleo 

cru e refinado, o Uruguai exporta alguns subprodutos do petróleo, promovidos pelos investimentos da ANCAP para 

ampliar a capacidade de refino. As importações uruguaias de óleos crus de petróleo provêm majoritariamente da 

Venezuela (seguida pela Rússia e pela Nigéria), que tem ampliado sua participação desde 2005, devido ao acordo de 

adesão à iniciativa Petrosul, assinado nesse ano.  

Chile77 é importador líquido dos diferentes tipos de energia analisados. A Argentina chegou a fornecer em torno de 

70% das importações chilenas de energia no período 2001-2003, mas, a partir desse momento, devido às restrições de 

fornecimento de gás ao país vizinho, tem perdido relevância como fornecedor (Navajas, 2008). Atualmente, os Estados 

Unidos são o principal fornecedor de energia, seguidos por Equador, Brasil e Colômbia. 

Bolívia é exportador líquido de gás e importador líquido de petróleo e derivados. O gás natural é o produto mais 

importante em suas vendas externas e é enviado para o Brasil e para a Argentina, tendo mostrado um crescimento 

significativo durante a última década, tanto pela evolução dos preços quanto pela do volume (Quadro R1). Seu 

principal fornecedor é a Venezuela (petróleo), seguida pelos dois maiores sócios do bloco. 

Embora a Venezuela e o Equador sejam exportadores líquidos de petróleo (no caso da Venezuela, também dos 

subprodutos) e importadores líquidos de gás e derivados, a maior parte dos envios é dirigida aos Estados Unidos, e os 

países do MERCOSUL não são um destino relevante. 

Dos comentários acima se deduz que há um ativo comércio de energia na sub-região, o qual tem sido construído sobre 

uma história de cooperação e acordos na matéria anteriores à criação do MERCOSUL. Através dela, os países 

conseguiram complementar suas fontes e trocar entre si os excedentes. Uma característica do intercâmbio é que os dois 

países mediterrâneos, o Paraguai e a Bolívia, também são excedentários em insumos energéticos de limitada 

capacidade de transporte (energia elétrica e gás) e cujos preços são estabelecidos por meio de acordos. Isto coloca a 

energia e seu intercâmbio em uma posição prioritária na agenda de negociação dentro do bloco. 

 

  

                                                 
77 O Chile está incluído por ser Estado Associado ao MERCOSUL, e pela importância da infraestrutura de interconexão 

gasífera com a Argentina, cujo desenvolvimento, conforme mencionado acima, foi enquadrado por acordos atingidos com 

o bloco. 
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Boxe 1. Continuação 

 

Quadro R1. Saldo de comércio de energia (Capítulo 27 SA) em 2012 

Em milhões de US$ e % do PIB 

 

Nota: a/ As importações de energia elétrica do Brasil foram tomadas a partir de informações do Paraguai como exportações para o 
Brasil (espelho). 

Fonte: DATAINTAL e 2
/
 Banco Central do Paraguai (BCP).  

 

 

C. Fluxos de investimento direto de e para o MERCOSUL 

Durante 2012, o investimento estrangeiro direto (IED) recebido pelo MERCOSUL alcançou os US$ 

84,069 bilhões (Quadro 11). Embora só tenha aumentado 1,2% i.a., mostrando um forte 

desaquecimento com respeito ao biênio anterior, o desempenho contrasta com a evolução dos fluxos 

globais do IED, que diminuíram 18% i.a., principalmente como consequência dos menores 

investimentos nos países desenvolvidos. Com estes resultados, o bloco foi destino de 6,2% do IED 

global, consideravelmente acima da participação da década passada (Gráfico 12).  

O aumento do IED no MERCOSUL, em 2012, explica-se devido ao maior investimento recebido 

pela Argentina (onde as restrições cambiais favoreceram o reinvestimento de utilidades, a recompra 

de ações e outros investimentos
78

 que derivaram em um aumento de 27%), pelo Paraguai (48,8%) e 

pelo Uruguai (9,2%), enquanto no Brasil e na Venezuela o IED sofreu uma contração de 2,1% e 

14,9%, respectivamente.  

Como tem acontecido desde meados dos anos noventa, o Brasil é o principal destino do IED 

dirigido ao MERCOSUL, com entrada de US$ 65,272 bilhões (77,6% do total). A Argentina 

absorveu US$ 12,551 bilhões (14,9%), enquanto a Venezuela, o Uruguai e o Paraguai receberam, 

respectivamente, 3,8%, 3,2% e 0,4% dos fluxos. É necessário salientar que o Uruguai é o país do 

MERCOSUL onde a entrada de IED é maior em relação ao tamanho de sua economia: em 2012, foi 

equivalente a 5,4% do produto, aproximadamente o dobro da relação IED/PIB do Brasil e da 

Argentina (2,6% e 2,9%, respectivamente) e várias vezes a ratio correspondente ao Paraguai (1,3%) 

                                                 
78 Ver no Capítulo I a seção sobre Argentina.  
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e à Venezuela (0,8%). Em grande medida, os dados do Uruguai denotam a crescente importância da 

produção de polpa de celulose. Em 2012, o país continuou com o investimento da terceira planta 

deste segmento.
79

 

Durante o primeiro semestre de 2013, a entrada em conceito de IED aumentaram no Brasil, no 

Uruguai e na Venezuela, onde adicionaram US$ 30,027 bilhões (+1% i.a.), US$ 1,57 bilhões (+8,4% 

i.a.) e US$ 2,736 bilhões (+44,2% i.a.), respectivamente. Na Argentina e no Paraguai, em contraste, o 

IED recebido diminuiu 33,1% (US$ 5,1 bilhões) e 55,0% (US$ 202,9 milhões), respectivamente, 

durante os primeiros seis meses do ano em comparação com o mesmo período de 2012. 

Gráfico 13. Evolução dos fluxos de IED
a/

 para o MERCOSUL
b/

 

Em bilhões de US$ e como percentagem do total mundial 

 

Notas: a/ Inclui fluxos de investimento intrarregional. b/ Inclui Venezuela durante todo o período.  

Fonte: Elaboração própria com dados da UNCTAD. 

O investimento direto dos países do MERCOSUL no exterior atingiu US$ 730 milhões durante 

2012, após ter sido negativo durante 2011 (Quadro 11). A mudança de tendência em relação à 

segunda metade da década passada, quando estes fluxos tinham ganhado importância da mão da 

internacionalização das multinacionais brasileiras, tem origem, precisamente, em uma modificação 

da estratégia destas empresas. Em um contexto de taxas de juros elevadas no Brasil, durante o 

último biênio, muitas empresas desta origem foram financiadas através de empréstimos das filiais 

estrangeiras. Da mesma forma, algumas empresas, entre elas a Petrobrás e a mineira Vale,
80

 

                                                 
79 Ver no Capítulo I a seção sobre Uruguai. 
80 O caso da Vale ganhou certa singularidade porquanto a empresa tinha expandido significativamente seus investimentos no 

estrangeiro, mediante a emissão acionária e empréstimos. A reversão das condições do mercado do minério de ferro, as 

quedas de preço e ainda o novo ambiente financeiro, levaram a uma importante liquidação de ativos. (Financial Times, 2013). 
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optaram pela venda de ativos não estratégicos no exterior para canalizar os recursos a ativos 

centrais no Brasil (CEPAL, 2013b). Os ativos externos brasileiros diminuíram US$ 2,821 bilhões 

durante 2012 e US$ 7,213 bilhões no primeiro semestre de 2013.  

Quadro 11. Investimento direto para e dos países do MERCOSUL 

Valores em milhões de US$ e variações em % 

  

Entrada Saída 

2011 2012 
Var. % 

2012-2011 
2011 2012 

Var. % 
2012-2011 

MERCOSUL 83.039 84.069 1,2% -689 730 -206,0% 

Argentina 9.882 12.551 27,0% 1.488 1.089 -26,8% 

Brasil  66.660 65.272 -2,1% -1.029 -2.821 174,2% 

Paraguai 215 320 48,8% … … N.R. 

Uruguai 2.505 2.710 8,2% -6,8 2,2 -132,7% 

Venezuela 3.778 3.216 -14,9% -1.141 2.460 -315,6% 

Fonte: UNCTAD (2013). 

O resultado positivo do investimento direto do MERCOSUL no estrangeiro, em 2012, responde, pois, 

ao investimento da Venezuela (US$ 2,46 bilhões) -particularmente da petrolífera estatal PDVSA- e da 

Argentina (US$ 1,089 bilhões). No caso desta última, cabe salientar, durante 2012, a aquisição, por 

parte da empresa Techint, das brasileiras Usiminas (US$ 2,8 bilhões) e Confab Industrial (US$ 567 

milhões). As duas menores economias do bloco não registram fluxos relevantes de investimento direto 

no estrangeiro. No primeiro semestre de 2013, a Venezuela registrou investimentos diretos no exterior 

por US$ 781 milhões (41,9% menos do que em igual período de 2012), enquanto, no primeiro 

trimestre, também se reduziram as saídas de investimento direto da Argentina. 
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CAPÍTULO III. AGENDA INTERNA 

A agenda interna do MERCOSUL durante o segundo semestre de 2012 e o primeiro de 2013 foi 

dominada por três eixos: 

 A discussão em torno da suspensão e reincorporação (ou interrupção da suspensão) do 

Paraguai como sócio do MERCOSUL. 

 A incorporação da Venezuela como sócio pleno do bloco. 

 A adesão de outros Estados ao projeto de integração. 

Na última Cúpula do MERCOSUL realizada em Montevidéu em agosto passado, os Presidentes 

decidiram a "interrupção da suspensão" do Paraguai. No entanto está vigente a reclamação 

paraguaia sobre a não juridicidade da incorporação da Venezuela ao MERCOSUL. O Paraguai 

sustenta que a incorporação de um novo sócio deve ser decidida por unanimidade dos membros do 

MERCOSUL. Embora a posse do novo Presidente, Horacio Cartes, tenha contribuído para diminuir 

a tensão e facilitar a resolução da discrepância, o problema ainda não foi resolvido. 

Mesmo com a disputa institucional sobre a adesão da Venezuela ao MERCOSUL, o país caribenho 

foi incorporado ao bloco e exerce a Presidência Pro-Tempore do MERCOSUL. Foram 

estabelecidos todos os cronogramas para a adoção da tarifa externa comum, da liberalização 

comercial intrazona e a incorporação do "acervo normativo". Juntamente com a adesão da 

Venezuela, o MERCOSUL também iniciou o processo de adesão da Bolívia ao bloco e também 

foram assinados acordos marco de associação com a Guiana e o Suriname. Em todos estes casos, o 

impacto sobre o intercâmbio comercial não apareceria como o de maior relevância. Tanto no que 

diz respeito à Bolívia quanto no que se refere à Venezuela, a adesão dos dois países não daria lugar 

à intensificação do comércio; talvez as razões devam ser procuradas nas reservas energéticas que 

ambos os países representam e nos aspectos geopolíticos. 

Apesar de o MERCOSUL ter aplicado, nestes dois últimos meses, uma estratégia de "extensão" 

antes do que de intensificação ou aprofundamento do processo de integração, tanto o funcionamento 

do Fundo para a Convergência Estrutural do MERCOSUL (FOCEM) quanto os esforços realizados 

pelo Grupo de Integração Produtiva revelam que o esforço integrador continua vigente.  

A. Reincorporação do Paraguai ao MERCOSUL 

Antecedentes 

Em 29 de junho de 2012, os Presidentes da Argentina, do Brasil e do Uruguai emitiram uma 

declaração através da qual o Paraguai tinha cassado seu direito de participar nos órgãos do 

MERCOSUL e em suas deliberações. A decisão foi baseada no artigo 5° do Protocolo de Ushuaia 

sobre Compromisso Democrático (1998) por causa da destituição do Presidente Lugo pelo 

Parlamento paraguaio e a posse do Vice-presidente Franco. Para não produzir prejuízo algum ao 

povo paraguaio, garantiu-se a continuidade dos projetos relacionados com o Paraguai no FOCEM. 

O Paraguai se opôs à decisão da suspensão, sustentando que não tinha sido executada nem mediante 

as normas emanadas dos órgãos enunciados no Protocolo de Ouro Preto, nem por intermédio da 

aplicação das fontes jurídicas enumeradas no Protocolo citado. Também questionou a legitimidade 
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dos chefes de estado para a adoção de decisões mandatórias, devido a que as reuniões de cúpulas 

presidenciais não constituem nem integram os órgãos do MERCOSUL e suas decisões não se 

ajustam a suas normativas. Além disso, o Paraguai alegou -como argumento central- que não tinha 

havido ruptura da ordem democrática (BID-INTAL, 2013b). 

Eleições presidenciais no Paraguai 

Em 21 de abril de 2013, foram realizadas as eleições para Presidente, Vice-Presidente e membros 

do Parlamento do Paraguai. Foram apresentadas 11 chapas, várias delas das alianças entre os 

distintos partidos. Novamente, o Partido Colorado (Associação Nacional Republicana) retornou ao 

governo. O candidato colorado conseguiu 1.100.000 votos, que representaram 46%. O segundo 

lugar foi ocupado pela Aliança Paraguai Alegre, com 37% dos votos. Tal aliança era integrada pelo 

Partido Liberal Radical Autêntico, o Partido Democrata Progressista, o Partido Encontro Nacional e 

o Partido Social Democrata. O Partido Liberal Radical Autêntico é um dos majoritários do Paraguai 

e exerceu o governo até 15 de agosto de 2013. Federico Franco, membro do partido, tinha sido o 

vice-presidente da República desde 2008 e companheiro da chapa de Fernando Lugo pela coalizão 

Aliança Patriótica para a Mudança e tomou posse como presidente em 22 de junho de 2012, após a 

destituição de Fernando Lugo. O presidente eleito, Horacio Cartes, tomou posse da presidência do 

Paraguai a 15 de agosto de 2013. 

As autoridades paraguaias não aceitaram ainda a suspensão do Paraguai, aplicada pelo 

MERCOSUL, como também não reconheceram a incorporação da Venezuela na condição de 

membro pleno. Em relação ao primeiro tema, conforme apontado acima, o Paraguai não considera 

juridicamente válida a norma pela qual foi suspenso do MERCOSUL. Por ocasião da XLV Reunião 

Ordinária do Conselho do Mercado Comum realizada em Montevidéu, em julho de 2013, os 

Presidentes do MERCOSUL decidiram "cessar a suspensão determinada em 29 de junho de 2012, 

na cidade de Mendoza, a partir da posse do novo governo constitucional na República do 

Paraguai, prevista para o próximo 15 de agosto." e "Considerar cumpridos os requisitos 

estabelecidos pelo artigo 7º do Protocolo de Ushuaia sobre Compromisso Democrático, a partir do 

próximo dia 15 de agosto, quando a República do Paraguai reassumirá plenamente seu direito de 

participar nos órgãos do MERCOSUL e das deliberações."
81

 Os argumentos do Paraguai sobre o 

retorno ao bloco baseiam-se em que o país nunca saiu do MERCOSUL, portanto, analisará "sem 

pressa e com calma" o retorno do Paraguai ao bloco regional.
82

  

No que tange à entrada da Venezuela no MERCOSUL, o Paraguai sustenta que tem ser por 

unanimidade e, por conseguinte, o Parlamento paraguaio deveria tratá-la novamente para sua 

aprovação. O Presidente Horacio Cartes conversou com os mandatários da Argentina, do Brasil e 

do Uruguai que compareceram à sua posse, sustentando que não rejeita a possibilidade do 

ingresso da Venezuela ao MERCOSUL, mas que existe um problema jurídico que os Chanceleres 

deveriam resolver e reiterou que para o Paraguai a entrada de um sócio pleno deve ser decidida 

por unanimidade. 

B. Adesão da Venezuela ao MERCOSUL 

Em julho de 2006 foi assinado o Protocolo de Adesão da República Bolivariana da Venezuela ao 

MERCOSUL. Este considerava que o novo sócio adotasse o acervo normativo do MERCOSUL, 

                                                 
81 Como dado significativo, a decisão da suspensão do Paraguai foi assinada pelos Presidentes da Argentina, do Brasil e 

do Uruguai, enquanto a decisão de cessar a suspensão também foi assinada pela Venezuela.  
82 Depoimento do Chanceler do Paraguai, Eladio Loizaga.  
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definisse seu cronograma de adoção da nomenclatura tarifária MERCOSUL, acordasse com os 

membros do acordo regional o caminho de convergência para a tarifa externa comum do bloco e para 

o programa de liberalização do comércio intrabloco. Para tal, foi constituído um Grupo de Trabalho 

(GT). Embora os trabalhos do GT tenham finalizado formalmente na data prevista (2 de março de 

2007), não foi possível cumprir os objetivos previstos originariamente (BID-INTAL, 2007). 

Posteriormente, mediante a Decisão N° 12/07 de julho de 2007, decidiu-se criar um Grupo de 

Trabalho Ad Hoc integrado por representantes dos Estados Partes do MERCOSUL e da República 

Bolivariana da Venezuela, a fim de continuar com os trabalhos remanescentes mencionados no 

Relatório Final do Grupo de Trabalho. Porém o Grupo de Trabalho Ad Hoc não foi convocado. 

A metodologia da negociação com a Venezuela considerava quatro pilares: 

 Cronogramas para a implantação do livre comércio entre os sócios originais e a Venezuela. 

 Cronograma de adesão à Tarifa Externa Comum (TEC). 

 Cronogramas de adesão ao acervo normativo MERCOSUL. 

 Adesão da Venezuela aos acordos assinados ou em negociação com terceiros países (BID-

INTAL, 2011a). 

Os avanços nos diferentes pilares foram desenvolvidos da seguinte maneira: 

Livre comércio. O Paraguai e o Uruguai acordaram com a Venezuela em agosto de 2008 -

mediante o ACE 64 e ACE 63, respectivamente- a desoneração total e o livre acesso de produtos 

originários de ambos os países no mercado venezuelano. No entanto a Argentina e o Brasil só 

acordariam o cronograma de desoneração em dezembro de 2012. 

TEC. Na Cúpula do MERCOSUL, realizada em dezembro de 2012, em Brasília, a Venezuela 

adotou a tarifa externa comum (Dec. 31/12), mas a convergência à mesma será realizada em quatro 

etapas: a primeira etapa começou a partir de abril de 2013 e as seguintes sucessivamente nos três 

anos posteriores (Quadro 12). 

Na primeira etapa, pouco mais de 2.800 posições (28%) serão ajustadas à TEC do MERCOSUL; o 

maior número de posições atingirá a TEC em abril de 2016, quase 3.800 posições, representando 

38% do universo tarifário. As manufaturas de baixa tecnologia (têxteis, confecções e calçado) e 

automotivas são as que mais vão demorar a alcançar a TEC. Contrariamente, produtos primários e 

outras manufaturas de baixa tecnologia são as categorias que vão alcançá-la mais rapidamente. As 

manufaturas baseadas em outros recursos naturais também demorarão a adoção da TEC. Por sua 

vez, o artigo 4° da Dec. 31/12 autorizou a Venezuela a aplicar exceções à TEC: 260 códigos NCM 

até 31/12/2016 e 160 códigos até 31/12/2017. 
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Quadro 12. Cronograma de adoção da TEC pela Venezuela 

Classificação segundo intensidade tecnológica
a/
 

Categorias 

ANEXO I ANEXO II ANEXO III ANEXO IV 

Posições 
Méd. 
TEC 

Posições 
Méd. 
TEC 

Posições 
Méd. 
TEC 

Posições 
Méd. 
TEC 

Produtos primários 446 5,3 209 9,6 196 8,7 232 8,5 

Manufaturas baseadas em rec. 
nat. agrícolas 

239 14,7 129 13,8 101 8,0 290 11,8 

Manufaturas baseadas em 
outros rec. nat. 

415 9,0 65 6,1 745 2,5 857 8,7 

Manufaturas de baixa 
tecnologia (têxtil, confec., 
calçado) 

270 26,8 5 3,6 11 7,3 707 25,3 

Outras manufaturas de baixa 
tecnologia 

409 16,1 76 11,9 27 3,7 323 14,8 

Manufaturas tecnologia média 
(automotiva) 

42 17,6 21 11,3 1 2,0 61 17,9 

Manufaturas de tecnologia 
média (processos) 

372 12,8 51 11,7 260 2,3 597 13,7 

Manufaturas de tecnologia 
média (engenharia) 

322 14,6 812 10,8 10 4,6 228 17,0 

Manufaturas de tecnologia alta 
(eletrônica e elétrica) 

153 12,9 295 7,7 12 0,7 128 17,0 

Outras manufaturas de 
tecnologia alta 

133 9,1 174 8,3 216 1,8 320 10,6 

Outros 28 3,1 2 8,0 1 16,0 38 5,4 

Total  2.829 13,1 1.839 10,0 1.580 3,5 3.781 14,4 

Notas: a/ Lall, (2000). Anexo I: A partir de abril de 2013. Anexo II: A partir de abril de 2014. Anexo III: A partir de abril de 2015. Anexo 

IV: A partir de abril de 2016.  

Fonte: Elaborado a partir dos anexos da Decisão N° 31/12. 

Acervo normativo. Na Cúpula de Brasília e no contexto da incorporação da Venezuela ao 

MERCOSUL, foi aprovada a Decisão N° 66/12 "Cronograma de Incorporação pela República 

Bolivariana da Venezuela do Acervo Normativo do MERCOSUL". A decisão abrange três 

conjuntos de cronogramas.  

 Anexo I: Normas já adotadas pela Venezuela. Conjunto de mais de 200 decisões, resoluções 

e diretrizes, muitas delas liminares na conformação do acordo regional. 

 Anexo II: Conjunto de normas -cerca de 400 entre decisões, resoluções e diretrizes- que 

deveriam ser adotadas até 31 de março de 2013. 

 Anexo III: Normas que deverão ser adotadas conforme os cronogramas de incorporação 

acordados pelo Grupo de Trabalho criado pelo art. 11 do Protocolo de Adesão da República 

Bolivariana da Venezuela ao MERCOSUL. Neste caso, são cerca de 150 normas que 

deverão ser adotadas em 4 fases anuais. 

Como foi mencionado, a Argentina e o Brasil não têm livre acesso imediato ao mercado 

venezuelano. Para os dois países foi acordado um cronograma de liberalização comercial. Através 

do ACE 68, entre a Argentina e a Venezuela, no contexto da ALADI, estabeleceu-se que a 

Venezuela outorgará uma preferência tarifária de 100% a partir de 1° de janeiro de 2014, com 
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exceções contidas em três anexos. O Anexo I compõe-se de 500 posições; em geral, o cronograma 

de desoneração tarifária começa com preferências de entre 60% e 77% a partir de 1° de janeiro de 

2013 e serão mantidas inamovíveis até 1° de janeiro de 2018, quando passarão a ser de 100%. Neste 

anexo prevalecem as roupas e os acessórios de vestuário (81 posições); os produtos de ferro e aço 

(40 posições); as fiações e os tecidos de fibras têxteis (32 posições); os legumes e as frutas (30 

posições); os cereais e os preparados (26 posições); os óleos e as gorduras de origem vegetal (24 

posições); o papel e o papelão (24 posições) e as manufaturas de metais (21 posições). 

O Anexo II também começa com preferências em um nível de 60-67%, mas, no caso, as preferências 

serão incrementadas a partir de 1° de janeiro de 2016 e atingirão 100% também em 1° de janeiro de 

2018. Este anexo é um conjunto de 61 posições, entre as quais sobressaem as carnes e os seus 

preparados, e os laticínios. O Anexo III é um grupo de 21 posições diversas que começam com uma 

preferência de 77% e atingirão 100% em janeiro de 2015. Há um último anexo de produtos 

petrolíferos que têm preferências iniciais de 100%, mas estão sujeitos a normas de origem específicas. 

A Venezuela também acordou com o Brasil em dezembro de 2012, mediante o ACE 69, um 

cronograma de preferências tarifárias que finalizará em janeiro de 2018 com 100% de desoneração 

para um conjunto de 777 posições da NCM. Em poucos casos, as preferências são crescentes; a 

maioria das posições parte de preferências de 60%, 65% e 77% e serão mantidas até 1° de janeiro 

de 2018, quando passarão para 100%. Os principais produtos nesta lista de exceções são legumes e 

frutas (54 posições); roupas e acessórios de vestuário (54 posições); carne e seus preparados (49 

posições); manufaturas de borracha e madeira (49 posições); produtos de ferro e aço (47 posições); 

papel e papelão (38 posições); calçado (36 posições) e laticínios (28 posições). No caso dos 

produtos do petróleo, no Anexo II do Acordo, especificam-se os que estão sujeitos a requisitos 

específicos de origem. 

Nos ACE acordados entre a Venezuela e a Argentina, o Brasil e o Uruguai, especifica-se que "no 

caso dos produtos do setor automotivo, enquanto não for definido um tratamento específico, serão 

aplicadas as disposições contidas no Acordo de Complementação Econômica N° 59, com o nível de 

preferências vigentes até 31 de dezembro de 2012". Mas convoca ao início de negociações no 

primeiro semestre de 2013 para definir um regime para o setor que estabeleça o universo de 

produtos amparados e a normativa de origem aplicável. 

Intercâmbio comercial entre a Venezuela e o MERCOSUL 

O comércio total (exportações mais importações) entre o MERCOSUL e a Venezuela superou US$ 8,1 

bilhões em 2010-2011 (média), registrando um aumento de 400% em relação à média 2003-2004.
83

 As 

importações feitas pelo MERCOSUL à Venezuela cresceram pouco mais de 600%, mas as exportações 

do MERCOSUL para a Venezuela aumentaram quase 400%. Cabe esclarecer que as importações partem 

de um nível muito baixo em 2003-2004. Mas, apesar do ritmo preferencial de crescimento, o saldo 

comercial continua sendo favorável para os outros países do MERCOSUL. 

As importações dos outros sócios do MERCOSUL estão concentradas em Produtos Primários e 

Manufaturas baseadas em outros Recursos Naturais que correspondem, essencialmente, a petróleo e seus 

derivados. Em 2010-2011, estas duas categorias absorveram 87% do valor importado da Venezuela. O 

perfil das importações do bloco relaciona-se com a estrutura da cesta exportadora da Venezuela: 

praticamente 90% das exportações venezuelanas correspondem a petróleo e seus derivados. 

                                                 
83 Os dados de comércio foram coletados dos países do MERCOSUL. 
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As exportações do MERCOSUL são bastante mais diversificadas, ainda que no período 2010-2011 

tenham apresentado uma certa tendência a se concentrarem em produtos primários e manufaturas 

baseadas em recursos agrícolas. Quase 60% correspondem a estas duas categorias. Cabe lembrar 

que, em 2003-2004, as duas categorias absorviam pouco mais de 30% das exportações para a 

Venezuela. O avanço dos produtos primários resultou em uma queda da participação em todas as 

categorias de manufaturas não baseadas em recursos naturais; porém, em manufaturas da indústria 

automotiva e manufaturas de tecnologia média e engenharia, as quedas são mais pronunciadas. 

Nesse sentido, é possível afirmar que o comércio entre o MERCOSUL e a Venezuela sofreu uma 

tendência de primarização (Quadro 13). 

Quadro 13. Intercâmbio comercial do MERCOSUL com a Venezuela 

Em milhares de US$ 

Conteúdo Tecnológico 

Exportações Importações Saldo 

2003-
2004 

2010-
2011 

2003-
2004 

2010-
2011 

2003-
2004 

2010-
2011 

Produtos primários 203.006 2.301.141 43.703 598.048 159.303 1.703.094 

Manufaturas baseadas em recursos 
agropecuários  

224.677 1.400.679 10.045 5.877 214.632 1.394.802 

Manufaturas baseadas em outros recursos 
naturais 

58.849 172.065 146.060 1.060.778 -87.212 -888.713 

Manufaturas de baixa tecnologia (têxtil, roupas e 
cal.) 

41.152 111.077 745 361 40.407 110.716 

Manufaturas de baixa tecnologia, outros 114.316 272.204 16.730 133.399 97.587 138.805 

Manufaturas de tecnologia média, automóveis 212.127 481.952 1.299 6.332 210.828 475.620 

Manufaturas de tecnologia média, processo 92.785 410.544 39.363 75.513 53.421 335.032 

Manufaturas de tecnologia média, engenharia 228.035 625.693 1.459 2.110 226.576 623.583 

Manufaturas de alta tecnologia (eletrônica e 
elétrica) 

87.297 195.114 81 93 87.216 195.021 

Manufaturas de alta tecnologia, outros 74.551 263.033 4.623 1.668 69.928 261.364 

Outros 13.509 15.562 119 27.100 13.390 -11.538 

Total 1.350.303 6.249.064 264.227 1.911.278 1.086.075 4.337.786 

Fonte: COMTRADE. 

Uma questão que surge a partir dos dados apresentados acima, diz respeito às perspectivas que a 

incorporação da Venezuela pode ter em relação à intensificação dos fluxos comerciais. Em linhas 

muito gerais, duas observações merecem destaque. Em primeiro lugar, o grau de 

complementaridade comercial entre o MERCOSUL e a Venezuela. O conceito de 

"complementaridade" visa analisar, para um dado período de tempo, o grau de compatibilidade das 

cestas de intercâmbio comercial entre dois países. Os indicadores mostram que as duas cestas não 

são muito complementares, segundo é exposto abaixo. 

A noção mais geral consiste na comparação da composição da cesta exportadora de um país com a 

estrutura análoga das importações totais de outro país. Se, por exemplo, o peso relativo da 

mercadoria k é muito alto nas exportações de A e nas importações de B, isto indicaria uma maior 

probabilidade de que o primeiro venda o produto ao segundo: A tem abundância relativa de um bem 

que B demanda intensamente. 
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As características das estruturas exportadora e importadora são sinal das capacidades produtivas de 

determinado país e, em certa medida, expressa suas dotações fatoriais em um dado momento; 

vantagens comparativas, economias de escala, só para apontar as principais. A estrutura das 

exportações mostra, inicialmente, para quais produtos o país tem capacidade relativa de colocar 

bens no mercado mundial, enquanto a de suas importações expressa para quais produtos seu 

fornecimento depende das capacidades produtivas de outros países. 

Um dos indicadores mais simples para estimar o grau de complementaridade entre dois países foi 

exposto por Michaely (1996), que desenvolveu um índice para comparar as estruturas de exportação 

de um país A e de importação de um país B, por meio de uma operação que consiste na soma das 

diferenças entre ambas as estruturas. Dados os dois países A e B, o índice de Michaely depende 

essencialmente da soma dos valores absolutos das diferenças entre as participações relativas das N 

mercadorias nas exportações do país A e as participações relativas dos N bens nas importações do 

país B. Este índice varia entre 0 e 1, tendo maior grau de complementaridade quanto mais próximo 

da unidade estiver o indicador.
84

 

As estimativas realizadas por Ramos e Campos (2013) mostram que o índice de Michaely é 

bastante baixo para Venezuela-MERCOSUL (em torno de 0,10) tanto para 1994 quanto para 2008; 

ao passo que para o MERCOSUL-Venezuela o índice é um pouco mais alto: 0,172 e 0,197 para 

1994 e 2008, respectivamente. Considerando os países do MERCOSUL de maneira individual, o 

índice de Venezuela-Argentina e Venezuela-Brasil mostra valores de 0,25 e 0,29 (para 2008), 

indicando que o grau de complementaridade com as maiores economias é maior.
85

 
86

 

A segunda observação que merece destaque se refere ao cronograma de liberalização comercial 

acordado pela Venezuela com a Argentina e com o Brasil.
87

 Como foi mencionado acima, o 

cronograma de liberalização atingiria preferências de 100% só em janeiro de 2018; isto, contudo, 

não significaria uma redução tarifária significativa para os maiores sócios do MERCOSUL. Dois 

seriam os aspectos que deveriam ser analisados: 

 O ACE 68 e o ACE 69 consideram uma preferência inicial mínima de 60%, significando 

per se uma significativa redução tarifária; mas o ACE 59 já considerava, em algumas listas, 

preferências tarifárias salientes.
88

 

 Como é possível observar no quadro abaixo, a média tarifária da Venezuela (NMF) é de 

13%, um ponto percentual acima do MERCOSUL; embora este país tenha tarifas máximas 

superiores às do MERCOSUL. Quando é analisada a tarifa aplicada ao MERCOSUL, é 

possível comprovar que a margem de redução tarifária não é significativa.
89

 A média das 

posições resulta em uma tarifa de 3%.  

                                                 
84 Ver Ramos e Campos (2013) para maiores detalhes dos indicadores de complementaridade. 
85 O índice de complementaridade é estimado em relação às exportações de um país A das importações de um B e vice-versa. 

O indicador mostra que a cesta exportadora da Argentina e do Brasil é mais complementar das importações da Venezuela do 

que ao contrário. A cesta exportadora venezuelana é muito concentrada em combustíveis.  
86 O coeficiente Brasil-Argentina e Brasil-Uruguai atingiu, em 2008, 0,37 e 0,34, respectivamente.  
87 Com o Paraguai e com o Uruguai já foi atingido 100% de preferências. 
88 O ACE 59 foi assinado em outubro de 2004 por: Argentina, Brasil, Colômbia, Equador, Paraguai, Uruguai e Venezuela, 

e considerava diversos conjuntos de bens com cronogramas de preferências tarifárias progressivas que, para algumas listas 

de produtos (sensíveis), atingiriam 100% em janeiro de 2018. Cada país negociou de forma bilateral o cronograma de 

preferências tarifárias.  
89 Não são consideradas restrições não tarifárias que possam ser utilizadas para o gerenciamento do comércio. 
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 Cabe observar, porém, que os níveis máximos denotam a existência de picos tarifários. Isto 

é apreciável no caso dos produtos agropecuários, nos quais não há diferenças entre as tarifas 

NMF e as aplicadas a outros sócios do MERCOSUL. Em oposição, os países do sul 

enfrentam valores inferiores aos outros países do mundo no segmento automotivo. 

Quadro 14. Tarifas aplicadas pela Venezuela e pelo MERCOSUL 

Em %, 2012
a/
 

Intensidade Tecnológica 

Tarifas 

TEC MERCOSUL 
Aplicada pela Venezuela, 

MNF 
Aplicada pela Venezuela 

ao MERCOSUL 

Média Mín Máx Média Mín Máx Média Mín Máx 

Produtos primários 7 0 22 13 5 40 2 0 16 

Man. bas. em recursos 
agropecuários 

12 0 32 17 0 40 4 0 40 

Man. bas. em recursos naturais 7 0 20 8 0 40 1 0 8 

Man. de baixa tecnol., têxtil, 
roup. e calç. 

22 2 33 22 5 35 7 0 22 

Man. de baixa tecnologia, outros 15 0 24 15 0 35 3 0 14 

Man. de tecnologia média, 
automóveis 

18 0 28 20 5 40 7 0 18 

Man. de tecnologia média, 
processo 

12 0 28 12 5 20 2 0 15 

Man. de tecnologia média, 
engenharia 

9 0 28 10 0 35 1 0 9 

Man. de alta tecnol., (eletrônica 
e elétrica) 

9 0 20 9 5 20 1 0 7 

Man. de baixa tecnologia, outros 7 0 20 6 0 20 1 0 4 

Outros 7 0 18 9 0 20 2 0 8 

Total 12 0 33 13 0 40 3 0 40 

Nota: a/ As tarifas aplicadas consideram as preferências tarifárias do ACE 59. 

Fonte: MACMAP. 

C. Adesão do Estado Plurinacional da Bolívia ao MERCOSUL
90

 

O quadro normativo sob o qual as relações comerciais da Bolívia com os países do MERCOSUL 

têm se desenvolvido no passado recente foi o Acordo de Complementação Econômica N° 36, 

assinado no âmbito da ALADI, entre o MERCOSUL e a Bolívia. Este instrumento, acordado em 

dezembro de 1996, serviu para a concessão recíproca de preferências que têm sido aplicadas ao 

comércio de bens desde então. O ACE 36 considerava atingir uma área de livre comércio no prazo 

de 10 anos, através da desoneração plena em 2006. Posteriormente, por meio do ACE 56, acordou-

se, em dezembro de 2002, a conformação de uma área de livre comércio entre os países da 

Comunidade Andina (Bolívia, Colômbia, Equador, Peru e Venezuela).
91

  

                                                 
90 A apresentação a seguir se refere aos aspectos institucionais da adesão da Bolívia ao MERCOSUL. Nos Capítulos I e II, 

oferece-se um panorama dos temas econômicos e comerciais. 
91 O ACE 56 foi substituído pelo ACE 59 entre os países membros do MERCOSUL e a Colômbia, o Equador e a 

Venezuela, e o ACE N° 58, entre os países do MERCOSUL e o Peru. 
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Em dezembro de 2006, no entanto, o Governo do Estado Plurinacional da Bolívia havia manifestado 

interesse em iniciar as diligências para sua incorporação como Estado-Parte do MERCOSUL. Por 

ocasião da XXXII Cúpula de Presidentes do MERCOSUL de janeiro de 2007, realizada no Rio de 

Janeiro, mediante a Decisão 1/07, foi criado o Grupo de Trabalho Ad Hoc -integrado pelos 

representantes dos países do MERCOSUL e da Bolívia- para a incorporação da Bolívia ao 

MERCOSUL. O grupo tinha um prazo de 180 dias (prorrogável) para atingir seu propósito. Nesse 

mesmo ano, o grupo realizou duas reuniões, cujo objetivo foi fixar as bases da plena incorporação da 

Bolívia ao bloco regional. 

Na XLIV Reunião Ordinária do Conselho do Mercado Comum realizada em Brasília, em dezembro 

de 2012, foi aprovado o Protocolo de Adesão do Estado Plurinacional da Bolívia ao MERCOSUL. 

Mediante tal instrumento, a Bolívia aderiu ao Tratado de Assunção, ao Protocolo de Ouro Preto, ao 

Protocolo de Olivos para a Solução de Controvérsias no MERCOSUL, ao Protocolo Modificatório 

do Protocolo de Olivos para a Solução de Controvérsias no MERCOSUL, ao Protocolo de 

Assunção sobre Compromisso com a Promoção e Proteção dos Direitos Humanos do MERCOSUL, 

e ao Protocolo Constitutivo do Parlamento do MERCOSUL.  

No tocante ao acervo normativo vigente do MERCOSUL, a Bolívia irá incorporá-lo em um prazo 

máximo de quatro anos, contados a partir da data de entrada em vigência do protocolo. Para tal, um 

Grupo de Trabalho, criado mediante o mencionado documento, estabelecerá o cronograma de 

adoção da normativa.  

No que tange à Nomenclatura Comum do MERCOSUL (NCM), a Tarifa Externa Comum (TEC) e o 

Regime de Origem do MERCOSUL, o Grupo de Trabalho estabelecerá o cronograma de adoção da 

TEC que considerará as exceções conforme as normas vigentes do MERCOSUL. Em quatro anos, no 

máximo, a partir da data de entrada em vigência do protocolo, os objetivos deverão ter sido atingidos. 

Apesar de o livre comércio recíproco ser atingido a partir da data de entrada em vigência do 

protocolo, foi determinado um prazo de até quatro anos para que o estabelecido no Acordo de 

Complementação Econômica Nº 36 (entre os países do MERCOSUL e a Bolívia) e no Acordo de 

Comércio e Complementaridade Econômica entre a República Bolivariana da Venezuela e o Estado 

Plurinacional da Bolívia fique sem efeito.  

O protocolo também estabelece que o MERCOSUL levará em consideração o estabelecimento de 

instrumentos que promovam a redução de assimetrias entre os Estados Partes, a fim de favorecer 

um desenvolvimento econômico relativo equilibrado no MERCOSUL.  

O Grupo de Trabalho deverá definir, também, as condições a serem negociadas com terceiros países 

ou grupos de países para a adesão do Estado Plurinacional da Bolívia aos instrumentos 

internacionais e aos acordos celebrados pelos outros Estados Partes no contexto do Tratado de 

Assunção. Só a partir da data de entrada em vigência do protocolo, a Bolívia atingirá a condição de 

Estado Parte e participará com todos os direitos e as obrigações do MERCOSUL, segundo o Artigo 

2 do Tratado de Assunção.
92

  

Durante o primeiro semestre de 2013, o Grupo de Trabalho avançou no tratamento das questões de 

sua competência, embora os resultados concretos ainda não tenham sido alcançados. 

                                                 
92 O protocolo deve ser ratificado pelas partes. 
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D. Acordo Marco de Associação entre o MERCOSUL e a República Cooperativa da 

Guiana e a República do Suriname 

Na última Cúpula Presidencial realizada em Montevidéu, em julho de 2013, o MERCOSUL 

aprovou um acordo marco de associação com a Guiana e o Suriname. O objetivo do Acordo é 

fortalecer as relações com os dois países. Essencialmente, os âmbitos de aplicação são três: 

 Diálogo político. 

 Cooperação. 

 Comércio e investimentos. 

No que diz respeito ao diálogo político, o acordo visa a seu fortalecimento através do estabelecimento 

de uma agenda política para coordenar posições, a ser aplicada nos fóruns internacionais. O diálogo 

incluirá, entre outros, aspectos relacionados ao fortalecimento da democracia e à proteção dos direitos 

humanos; à paz e à segurança internacional; ao desenvolvimento social; à erradicação da pobreza e 

outros temas de interesse comum no campo político. 

Quanto às atividades de cooperação, estas serão orientadas para melhorar a educação e a 

capacitação em seus respectivos territórios, incluindo a formação de jovens e a orientação 

vocacional, bem como a cooperação entre universidades e outras instituições de ensino superior ou 

empresarial. Por sua vez, propõe-se promover a cooperação no âmbito da comunidade científica e o 

intercâmbio de informações e conhecimentos adquiridos no âmbito da ciência e da tecnologia. 

No que se refere à cooperação econômica, propõe-se a promoção da cooperação econômica de 

forma a contribuir para a expansão e para o desenvolvimento de suas economias, incrementar sua 

competitividade internacional, promover o desenvolvimento tecnológico, científico e industrial, 

melhorar os níveis de vida, estabelecer as condições para promover a criação e a qualidade de 

emprego e diversificar e fortalecer os vínculos econômicos entre elas. 

Nesse sentido, as iniciativas consideradas são as seguintes: 

a. Desenvolvimento do setor privado, incluindo encontros de empresários e outras atividades 

complementares para aumentar as relações comerciais e investimentos, como iniciativas de 

promoção comercial, seminários, missões comerciais, simpósios, exibições comerciais e 

industriais. 

b. Atividades de facilitação do comércio e do intercâmbio de informações, como estatísticas, 

políticas comerciais, estruturas tarifárias, requerimentos técnicos para o comércio, 

inteligência comercial, e legislação comercial. 

c. Promoção de ações integradas para a criação de capacidades produtivas. 

Uma área de especial interesse, considerando a estrutura produtiva de ambos os países, é a 

cooperação no âmbito da agricultura. Neste aspecto, o acordo visa à cooperação na área da 

agricultura mediante a formação e o intercâmbio de informações, levando em conta o 

desenvolvimento sustentável e a promoção de uma relação mais estreita entre suas organizações nas 

áreas de medidas sanitárias e fitossanitárias e nos obstáculos técnicos ao comércio. 
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E. Evolução do FOCEM entre o segundo semestre de 2012 e o primeiro semestre de 

2013 

A criação do FOCEM em 2004 significou uma nova forma de tratamento das assimetrias dentro do 

bloco. A instrumentalização de um fundo de US$ 100 milhões anuais com caráter distributivo, no 

qual os países que menos contribuem (Uruguai e Paraguai) são os que mais recursos recebem, 

permitiu a aplicação de diferentes programas destinados a promover a convergência estrutural 

(especialmente, melhorar a infraestrutura física), favorecer a coesão social, desenvolver a 

competitividade e apoiar o funcionamento da estrutura institucional do MERCOSUL. 

Desde sua entrada em funcionamento, no ano 2007, e até junho de 2013, o FOCEM recebeu 

contribuições dos Estados Partes no total de US$ 751 milhões, dos quais, US$ 631 milhões 

provieram de contribuições regulares e o restante de contribuições voluntárias realizadas pelo Brasil 

para o financiamento de um projeto de transmissão de energia elétrica no Paraguai.  

O FOCEM não só evoluiu em relação aos fundos acumulados e utilizados para financiamento de 

projetos, mas também mostrou transformações nos aspectos institucionais, como uma mudança no 

regulamento através da Dec. CMC 01/10, que substituiu o original, com um prazo de vigência de dois 

anos. O novo regulamento deu maior autonomia à Unidade Técnica do FOCEM, criou o cargo de 

Diretor Executivo com dedicação exclusiva ao FOCEM e fortaleceu a estrutura da Unidade Técnica 

FOCEM (UTF) através da maior quantidade de pessoal e da divisão das tarefas específicas por áreas.  

Entre o segundo semestre de 2012 e o primeiro de 2013, o Conselho do Mercado Comum aprovou 

quatro projetos, somando um valor total de US$ 161,97 milhões, dos quais o FOCEM se 

compromete a contribuir com US$ 103,7 milhões. Os dois primeiros correspondem ao Programa I 

(Convergência Estrutural), o terceiro, ao Programa IV (Fortalecimento da Estrutura Institucional e 

do Processo de Integração) e o último, ao Programa II (Desenvolvimento da Competitividade) e ao 

III (Coesão Social).  

 "Saneamento urbano integrado Aceguá/Brasil e Aceguá/Uruguai", projeto birregional com 

um custo inicial de US$ 7,6 milhões, sendo US$ 5,7 milhões financiados pelo FOCEM. O 

objetivo do projeto é promover o acesso à rede de saneamento público de 3.500 

beneficiários, incluindo a construção de plantas de tratamento de efluentes domésticos nas 

duas localidades. 

 "Reabilitação de estradas de ferro II (Trechos Piedra Sola-Tres Árboles-Algorta-Paysandú, 

Queguay-Salto-Salto Grande)", projeto da República Oriental do Uruguai no valor total de 

US$ 127,3 milhões, dos quais US$ 83,5 milhões são concedidos pelo FOCEM. O projeto 

visa à reabilitação de 327 km de ferrovias da Linha Artigas, com o objetivo de incrementar 

a velocidade de circulação e a capacidade de carga, reduzindo os custos operacionais e 

aumentando a segurança do trânsito ferroviário. 

 "Construindo uma infraestrutura para a Proteção e a Promoção dos Direitos Humanos no 

MERCOSUL", projeto regional de US$ 0,5 milhões, cujos objetivos são impulsionar novos 

mecanismos de coordenação estatal e de participação social nos processos de formação de 

políticas públicas de direitos humanos; incrementar as ferramentas de capacitação das 

agências públicas, das organizações sociais e das instâncias de coordenação do 

MERCOSUL para o planejamento e o gerenciamento das políticas de direitos humanos, 

para e aumentar os níveis de informação e de análise sobre as instituições de direitos 

humanos do MERCOSUL. 
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 "Polo de desenvolvimento local e regional Universidade Nacional Arturo Jauretche no 

município de Florencio Varela", projeto apresentado pela Argentina no valor total de US$ 

26,5 milhões, dos quais US$ 13,95 são outorgados pelo FOCEM. O objetivo é promover o 

desenvolvimento do município de Florencio Varela por meio da consolidação da 

Universidade como polo de desenvolvimento produtivo econômico e social, formando 

recursos humanos no âmbito acadêmico e industrial, e fortalecendo a trama social através 

da promoção cultural e científica. 

Assim, em meados de 2013, são 44 os projetos aprovados desde a entrada em funções do FOCEM, 

no valor total de US$ 1,4156 bilhão, com uma participação do Fundo de US$ 982,5 milhões. Do 

total, 18 projetos foram apresentados pelo Paraguai, 10 pelo Uruguai, 5 pelo Brasil, 4 pela 

Argentina, 3 pela Secretaria do MERCOSUL e 4 são projetos pluriestatais. 

O Gráfico 14 mostra os fundos outorgados pelo FOCEM e o valor total dos projetos, de acordo com 

o país beneficiário destes. Os números permitem apreciar que os projetos apresentados pelo 

Paraguai absorveram 65,6% dos fundos do FOCEM e que, no caso do Uruguai, a participação 

atingiu 23,8%. 

Gráfico 14. Distribuição dos projetos aprovados por país beneficiário 

Em milhões de US$, 2007-2013
a/

 

 

Nota: a/ Até 30 de junho. 

Fonte: Elaboração própria com base no relatório da CRPM para o Conselho de Administração do FOCEM, Ata Nº 06/13 de 9/7/13. 

A evolução dos últimos anos mostra uma maior concentração do financiamento nos projetos de 

convergência estrutural, basicamente, infraestrutura. O Gráfico 15 mostra que, enquanto até o ano 

de 2009 o Programa I representou 61,8% dos fundos do FOCEM; desde 2010 a percentagem 

aumentou para 93%, a partir da aprovação de grandes projetos de infraestrutura, entre eles, a 
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construção da Linha de Transmissão 500 kv Itaipu-Villa Hayes, da subestação Villa Hayes e da 

ampliação da Subestação margem Direita Itaipu (no valor total de US$ 555 milhões) e o projeto de 

interconexão elétrica de 500 MW entre o Uruguai e o Brasil (US$ 153,9 milhões).  

Em contraposição, a participação dos programas II e III diminuiu significativamente no 

financiamento do FOCEM, de níveis próximos a 20% (até 2009) a pouco mais de 3% (a partir de 

2010), em cada caso (Gráfico 15). 

Gráfico 15. Evolução dos projetos FOCEM por programa  

Em participação % 

 

Fonte: Elaboração própria com base no relatório da CRPM para o Conselho de Administração do FOCEM, Ata Nº 06/13 de 9/7/13. 

Além dos quatro projetos aprovados no último ano, foram apresentados dois projetos novos para a 

Comissão de Representantes Permanentes do MERCOSUL (CRPM) no primeiro semestre de 2013 

para seu financiamento pelo FOCEM. Trata-se, nos dois casos, de projetos apresentados pelo Brasil. 

Estas iniciativas, consideradas elegíveis pela CRPM e encaminhadas para a UTF para sua análise 

técnica, são: 

 "Implantação e Pavimentação do Contorno Viário Oeste -Conexão entre a BR-282 e a BR-

283 no Município de Chapecó- SC/Brasil", no valor total de US$ 16,1 milhões, que visa 

melhorar a infraestrutura viária dessa região do Estado de Santa Catarina. Este projeto 

pertence ao Programa I. 
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 "Complementação da Infraestrutura do Parque Tecnológico Itaipu na Região Trinacional 

Iguaçu", no total de US$ 29,97 milhões, cujo objetivo é ampliar a capacidade desse Parque 

e poder receber mais pesquisadores, colaboradores e representantes dos países da região. O 

projeto está relacionado aos Programas I, II e III. 

O relatório executivo das atividades da UTF também inclui entre os projetos em análise técnica a 

"Inclusão Digital do Ensino Médio", iniciativa do Paraguai que teria um financiamento de US$ 4,5 

milhões do FOCEM. O projeto está parado desde 2010, esperando uma decisão do Estado 

proponente sobre sua continuidade.  

Dos 44 projetos aprovados, 3 foram finalizados e 2 rescindidos. O Quadro 15 mostra a situação, até 

junho de 2013, dos 39 projetos restantes, em execução ou em condições de serem executados. 

Quadro 15. Avanço financeiro dos projetos em execução 

Junho de 2013 

 

Execução financeira 
(Em %) 

Quantidade de 
projetos 

Projetos que não iniciaram sua execução 0 8 

Projetos em etapa inicial de execução entre 10% e 24% 8 

Projetos com grau intermediário de avanço entre 31% e 74% 7 

Projetos com avançado grau de execução entre 76% e 100% 16 

Fonte: Elaboração própria com base no relatório da CRPM para o Conselho de Administração do FOCEM, Ata Nº 06/13 de 9/7/13. 

A primeira linha do quadro salienta que são 8 projetos em condições de serem executados, mas que 

ainda não receberam o primeiro desembolso de fundos, considerado como o ponto de partida para a 

execução de um projeto. No geral, são projetos de aprovação recente, embora também esteja nesta 

categoria o projeto brasileiro "Implantação da Biblioteca UNILA-BIUNILA e do Instituto 

MERCOSUL de Estudos Avançados IMEA", da Universidade Federal da Integração Latino-

americana na Região Trinacional de Foz do Iguaçu, aprovado em julho de 2009. 

Dos 16 projetos com avançado grau de execução (mostrados na última linha do quadro), a metade 

deles já está com execução física finalizada e em processo de encerramento. 

Modificações ao FOCEM 

Na XVLV reunião do CMC, realizada na cidade de Brasília, em dezembro de 2012, determinou-se, 

através da Decisão Nº 40/12, adiantar o trabalho previsto na Decisão CMC Nº 18/05, pelo qual, 

decorridos dez anos da primeira contribuição de um dos Estados Partes ao FOCEM, a efetividade 

dos Programas do Fundo deverá ser avaliada, bem como a conveniência de sua continuidade.
93

 

Além dos trabalhos previstos originalmente, a Dec. Nº 40/12 inclui considerar uma possível 

capitalização do Fundo e a revisão das proporções das contribuições e dos benefícios estabelecidos 

na Decisão CMC Nº 18/05, a fim de refletir sobre a atual composição do MERCOSUL e sobre a 

eventual incorporação de outros países. O Grupo Mercado Comum é responsável pela apresentação 

                                                 
93 Por sua parte, o artigo 81 do Regulamento (Dec. CMC N° 01/10) estabelece a avaliação periódica do Fundo, que o 

CMC terá "decorridos dois anos de sua entrada em vigor e, a partir desse momento, com a periodicidade que julgar 

conveniente". Já, a Dec. CMC N° 18/05 refere à continuidade ou renovação do Fundo e, portanto, ao vencimento do 

instrumento em si. 
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de uma proposta de norma para ser avaliada pelo Conselho do Mercado Comum na última Reunião 

Ordinária de 2013. 

Até a entrada em vigor do novo marco normativo, o CMC definiu as condições para a participação 

da República Bolivariana da Venezuela no FOCEM. Neste sentido, a Dec. CMC 41/42 estabelece 

que esse país contribuirá com uma quota anual de US$ 15,5 milhões que serão destinados ao 

financiamento dos projetos apresentados pelos outros Estados Partes no contexto dos Programas I, 

II e III e dos projetos pluriestatais de que esses Estados participarem. Por outro lado, a mesma 

Decisão estabelece também que a República Bolivariana da Venezuela contribuirá com US$ 11,5 

milhões destinados ao financiamento dos Programas I, II e III, bem como aos projetos 

plurinacionais dos quais o mesmo país participar. As duas contribuições serão administradas pela 

Unidade Técnica FOCEM conforme a normativa aplicável. 

Entre os aspectos institucionais do último ano salientam igualmente, de um lado, a conformação no 

âmbito da CRPM de um Grupo de Trabalho para iniciar uma nova revisão do Regulamento do 

FOCEM (atendendo à Ata GMC Nº 01/13), que teve uma primeira reunião em 5 de julho de 2013. 

Por outro lado, também foi conformado o Comitê de Seleção para ocupar os cargos vagos na UTF: 

Assistente Técnico de nacionalidade argentina, Analista de Projetos de nacionalidade venezuelana e 

Técnico Sênior de nacionalidade venezuelana. 

F. Integração Produtiva 

Contexto 

Durante o 2º semestre de 2012, o Grupo de Integração Produtiva (GIP) continuou seus esforços para 

impulsionar processos produtivos no âmbito regional. Segundo explicado no Informe MERCOSUL 

N° 17, o GIP focou suas atividades em um conjunto de temas acordados como prioritários e com 

possibilidades práticas de implantação (BID-INTAL, 2013b, pág. 66 e seguintes). Até agora, a 

Venezuela não se uniu com voz e critérios próprios neste âmbito. Enquanto isso, todas as atividades 

na matéria se encontram ad referendum do novo sócio pleno do bloco. De acordo com a 

importância que este país tem dado à temática, cabe esperar que terá de se incorporar ativamente a 

esta agenda. 

Paralelamente às atuações do GIP (que passou ao formato de "Sub-Grupo Técnico" -o Nº 14- e, por 

conseguinte, a depender diretamente do GMC),
94

 o bloco reforçou com outras iniciativas a ideia de 

promover ações para o fortalecimento e para a diversificação da estrutura produtiva. A mais 

relevante consistiu na implantação do "Mecanismo de Fortalecimento Produtivo do MERCOSUL", 

mediante uma Decisão
95

 que incluiu diretrizes gerais para a regulamentação de seu funcionamento e 

escopo (ver abaixo). 

Por outro lado, é necessário salientar que a determinação tomada há alguns anos, no sentido de dar 

prioridade à integração produtiva, envolve, de maneira generalizada, as diversas instâncias de 

negociação do bloco, além de ter sido incorporada há tempo às mensagens de cada Cúpula de 

Presidentes e às declarações dos funcionários envolvidos nas negociações regionais. 

É oportuno também destacar que a promoção deste tipo de iniciativas não fica limitada às atividades do 

SGT 14. A orientação "produtivista" faz parte igualmente das iniciativas bilaterais que os sócios estão 

desenvolvendo entre si. E isto demanda níveis de coordenação que ainda não surgem com clareza. 

                                                 
94 Dec. CMC Nº 12/12. 
95 Dec. CMC Nº 67/12. Cúpula do MERCOSUL, dezembro de 2012. 

http://www.iadb.org/pt/publicacoes/detalhes,7101.html?searchlang=&doctype=Technical%20Notes&keyword=&dclanguage=pt&id=66667&dctype=Technical%20Notes&topicdetail=0&tagdetail=0&doctypeid=TechnicalNotes&publicationcover=1&jelcodedetail=0&selectlist=All
http://www.iadb.org/pt/publicacoes/detalhes,7101.html?searchlang=&doctype=Technical%20Notes&keyword=&dclanguage=pt&id=66667&dctype=Technical%20Notes&topicdetail=0&tagdetail=0&doctypeid=TechnicalNotes&publicationcover=1&jelcodedetail=0&selectlist=All
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Evolução durante o período 

Os trabalhos do SGT 14 estão organizados em quatro eixos básicos: 

 Ações setoriais. 

 Ações horizontais. 

 Financiamento da integração produtiva. 

 Outros Assuntos. 

Vale mencionar que o Alto Representante Geral do MERCOSUL foi incorporado às reuniões do 

SGT de forma permanente, com o propósito de aprofundar a coordenação das ações "público-

privadas" a fim de identificar possíveis ações de articulação produtiva. O cargo é atualmente 

ocupado por quem foi Vice-ministro da Indústria e do Comércio do Brasil (Ivan Ramalho) e 

interveio ativamente nas negociações econômico-comerciais do bloco. 

Ações setoriais. Detalham-se os aspectos principais das ações nos diferentes Comitês de 

Integração Produtiva (CIPs). 

CIP Aeronáutico. O Brasil está propondo a elaboração de uma agenda que considere, em uma 

primeira instância, três planos de trabalho: definição de um formato de mapeamento do setor na 

região, identificação e comunicação de oportunidades de integração e complementação produtivas e 

a formação de recursos humanos com base nas capacidades dos países.  

A Argentina se comprometeu, por sua vez, a dar continuidade à iniciativa que o Brasil assumiu em 

2011, quando conduziu a 1º Missão Técnica Empresarial à EMBRAER,
96

 que reuniu um conjunto 

de empresas -do âmbito público e privado- dos países sócios. A Argentina, que tinha se 

comprometido a realizar um encontro de características similares na sede da Fábrica Argentina de 

Aviões (FAdeA), em Córdoba, para inícios de março de 2013, pospôs o evento sem data concreta. 

Por outro lado, acompanha-se com atenção a evolução de iniciativas no âmbito da UNASUL 

relativas ao desenvolvimento e à construção para a região de aviões de treinamento básico e do 

veículo aéreo não tripulado (VANT). 

Por último, cabe citar a realização, em julho de 2013, de uma missão comercial de empresas 

argentinas ligadas à atividade, no cluster de São José dos Campos, onde continuam sendo 

exploradas oportunidades de associação estratégica entre empresas. 

CIP Naval. Conforme o estabelecido pelo GMC como sugestão do SGT 14, a Secretaria do 

MERCOSUL está realizando o estudo oportunamente proposto pelo Brasil, que visa a dois 

objetivos: 

 Comparar os marcos regulatórios da construção naval e do transporte marítimo e fluvial. 

                                                 
96 1º Missão Técnica Empresarial do MERCOSUL à EMBRAER. Setor Aeronáutico, 20 e 21 de outubro de 2011, cidade 

de São José dos Campos, sede do cluster aeronáutico do Brasil. 
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 Avaliar o impacto de: (a) Extensão do conteúdo local aos países do bloco; (b) Vigência 

efetiva da TEC de 14%; (c) Proibição de importação de navios usados e (d) Implantação de 

um Catálogo de Navipeças. 

O ponto mais sensível da indústria regional é a assimetria estabelecida pelas disposições do 

BNDES, que limitam o financiamento para a construção naval e, em condições de extremas 

vantagens, só em benefício da produção nacional brasileira. O conteúdo local define se as 

embarcações construídas nos estaleiros brasileiros são ou não "nacionais" e, por conseguinte, se são 

sujeito de crédito do BNDES. 

CIP Eólico. O Comitê promove o aproveitamento das estratégias em desenvolvimento nos países, 

para favorecer a oferta de energias renováveis e limpas. Nesse contexto, é possível potencializar as 

capacidades industriais localizadas para a produção de moinhos eólicos, geradores, torres, 

transformadores e obra civil. 

A geração eólica como plataforma de desenvolvimento industrial requer a definição política da 

regionalização do financiamento, limiares de conteúdo regional, uma política conjunta para 

equipamentos de extrazona e a homologação de um "aerogerador MERCOSUL", com preferências 

para a alocação de parques eólicos. Nessa direção, foram estabelecidas no CIP eólico as seguintes 

linhas de trabalho: 

 Elaborar o mapa produtivo da região. 

 Promover a reunião das autoridades de energia com as empresas de energia para 

considerarem a possibilidade de harmonizar as regulações nacionais, de forma a promover a 

integração produtiva. 

 Conferir a possibilidade de reorientar o "Projeto Piloto" encarado pela "Eletrobras" e pela 

"UTE" (empresas de eletricidade do Brasil e do Uruguai), para compromissos e condições 

específicas que favoreçam a integração produtiva. 

Nesse sentido, conheceu-se que as empresas de eletricidade do Brasil e do Uruguai celebraram um 

acordo em abril de 2013 para a construção conjunta de um parque na cidade de Colônia, no 

Uruguai. A propriedade é compartilhada em 50% por cada empresa e terá uma capacidade de 

geração de 65 MW. O acordo permite iniciar a primeira experiência de interação e colaboração 

entre ambas as empresas. O projeto será fornecido de geradores com alto nível de integração 

binacional. Não se conhecem maiores detalhes sobre a forma em que a indústria regional irá 

participar, nem sobre as obrigações e os benefícios do operador do parque e as características dos 

contratos entre as empresas públicas e as empresas privadas escolhidas para sua instalação e 

funcionamento. 

Outros Assuntos 

FOCEM Autopeças. Junto com a iniciativa de petróleo e gás mencionada abaixo, este é um dos 

dois "Projetos Piloto" de integração financiados com recursos do FOCEM. A iniciativa visa 

promover o processo de integração da cadeia automotiva,
97

 para o qual é implantado um programa 

                                                 
97 "Fortalecimento e Complementaridade Automotiva no MERCOSUL", Dec. CMC Nº 9/2010. Prazo de execução: dois 

anos. Valor comprometido: US$ 3,9 milhões. 
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de dois anos, de fortalecimento da competitividade e da identificação de oportunidades e 

configurações possíveis para a produção em escala na região. 

Neste caso, o MERCOSUL apoiou a elaboração do Projeto com benefícios diretos em favor da 

trama produtiva MPeMEs dos países, chamou-se e foi resolvida uma licitação limitada a oferentes 

regionais, procedeu-se a convocar e a selecionar empresas nos quatro países, e, atualmente, está em 

plena etapa de implantação. 

Foram selecionadas quase cem empresas MPeMEs dos quatro sócios originários (Argentina, 26; 

Brasil, 44; Paraguai, 10; e Uruguai, 9). De acordo com o informado pela Unidade Executora 

(Agência ABDI do Brasil), o perfil das empresas abrange os seguintes setores: Plástico, Fundição, 

Partes e Peças, Estampagem, Ferramentas e Metalurgia. 

As Consultorias contratadas estão realizando atividades de extensão tecnológica no "chão de 

fábrica" e foram concluídos os estudos de mercado da região. Prevê-se o deslocamento para o Brasil 

de técnicos das empresas para receberem treinamento em diversas metodologias de otimização em 

planta, operadas em empresas brasileiras. As atividades começaram no início de 2013, e têm um 

prazo de duração de dois anos. 

FOCEM Petróleo e Gás. Está atrasado devido a dificuldades derivadas da formulação dos termos 

de locação de verbas, mas está em vias de ser resolvido na instância administrativa do FOCEM, em 

Montevidéu. Prevê-se a chamada para fim do ano com vistas à Licitação Regional prevista a efeitos 

de designar as consultorias responsáveis pela sua execução.  

Os dois Projetos FOCEM de integração produtiva -autopeças e petróleo e gás-empregam cerca de 

US$ 8 milhões para sua execução, ambos de dois anos de extensão. 

Energia Solar. A Argentina apresentou ante a SGT 14 as características do desenvolvimento da 

energia solar no país. A apresentação foi realizada pelo Presidente da empresa Energía Provincial 

Sociedad del Estado (EPSE) da província de San Juan, jurisdição que apresenta um dos mais altos 

níveis de irradiação solar. Foi realizado, no fim de novembro de 2012, um encontro nessa província 

com representantes oficiais do Brasil e do Uruguai. 

Em San Juan, há um complexo que inclui uma Planta Piloto de energia solar, bem como um 

polo tecnológico fotovoltaico. A planta está gerando energia solar desde 2011, e fornece 

2.200 (MW/ano) ao Sistema Interconectado Elétrico Nacional. Nesse contexto, foi criado o 

CIP Eólico no SGT 14. A proposta deste âmbito de trabalho consiste em pesquisar as 

possibilidades de articulação da cadeia de valor da energia solar do bloco. Não houve 

maiores novidades desde então. 

Brinquedos. As Dec. CMC 60/10 e 37/11 deram mandato ao GIP para a elaboração de um Projeto 

de integração produtiva para o setor no MERCOSUL. Sob essas premissas, o GIP recebeu 

especialistas do setor privado do Brasil (Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos - 

ABRINQ). Nesta discussão, trata-se de regionalizar a produção de brinquedos, proteger o setor da 

concorrência de extrazona, basicamente da China. Em paralelo ao fórum se debate, no âmbito do 

GMC, a modificação do nível de TEC aplicável no setor. No encontro de abril de 2013, o SGT 14 

instou a promoção do compromisso dos peritos do setor privado para chegarem a um consenso 

sobre posições que incorporem formas de complementação produtiva. 
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Integração produtiva entre Clusters/APL’s (Arranjos Produtivos Locais). Nos esforços do 

GIP para identificar iniciativas com potencial de integração produtiva, estabeleceu-se uma ação 

conjunta com o SGT 7 (Indústria) a fim de promover a interação deste tipo de aglomerados 

produtivos, com a possibilidade de dinamizar novas formas de relacionamento dos clusters da região. 

A Argentina propôs a realização de um encontro de clusters na cidade de Rafaela, na Província de 

Santa Fe, no início de outubro de 2013. A atividade será inserida no contexto do Congresso 

Internacional de Entidades de Comércio Exterior, organizado pela Câmara de Comércio Exterior 

dessa cidade industrial argentina. 

O Congresso avaliará a Integração e a Associatividade como instâncias idôneas para promover o 

desenvolvimento das regiões. Os organizadores propõem a conformação de mesas de intercâmbio de 

experiências bem-sucedidas de articulação produtiva de diferentes setores (em processo de definição). 

Por sua vez, o Brasil informou que em dezembro deste ano realizará a 6º Conferência Internacional 

de APLs. O evento terá um espaço específico para o MERCOSUL, onde poderão ser realizadas 

exposições, intercâmbio de experiências, ou outras atividades que os sócios possam acordar. 

Mecanismo de Fortalecimento Produtivo. Cúpula de Brasília, dezembro de 2012 . Dando 

sinais da crescente relevância que durante os últimos anos tem sido dada à integração das 

estruturas produtivas como expressão prática do desenvolvimento econômico, foi negociada e 

aprovada esta Decisão que promove diversas ações que deverão ser incluídas em um regulamento 

do mecanismo estabelecido.
98

 

A Decisão aponta as "diretrizes" nas quais o Grupo de Trabalho criado para tal deve se concentrar. 

Entre aqueles que definem a orientação fundamental, sobressaem a identificação de instrumentos 

financeiros e de marcos regulatórios com incidência na viabilização de projetos produtivos, 

sublinhando a implantação de grandes projetos e iniciativas estruturais em setores a serem 

identificados de comum acordo "com capacidade de gerar impactos econômicos substanciais". Isto 

supõe o compromisso de grandes empresas públicas e projetos de infraestrutura física. 

G. Outros temas da agenda interna 

Fundo MERCOSUL de Garantias para Micro, Pequenas e Médias Empresas 

Durante os últimos meses de 2012, foram realizadas reuniões do Grupo Ad Hoc para o Fundo 

MERCOSUL de Garantias para Micro, Pequenas e Médias Empresas. O objetivo das reuniões foi a 

elaboração do Regulamento para o Fundo de Garantias. O projeto do regulamento foi finalmente 

aprovado na XLIV Reunião do CMC de dezembro de 2012 (Decisão Nº 46/12). A Decisão 

regulamenta o funcionamento do Fundo criado em 2008 (Decisão Nº 41/08). 

O Fundo é destinado a garantir operações de crédito contratadas por micro, pequenas e médias 

empresas, com sede no território dos Estados Partes, relacionadas a atividades de integração 

produtiva, tanto por meio da concessão de garantias a operações de crédito realizadas por 

instituições financeiras, quanto por meio de refianças de garantias outorgadas por entidades de 

garantia nacionais. 

Os recursos do Fundo de Garantias serão constituídos por: 

                                                 
98 "Mecanismo de Fortalecimento Produtivo do MERCOSUL", Dec. CMC Nº 67/12. 
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i. Contribuições dos Estados Partes. 

ii. Receitas provenientes das cobranças da comissão de garantia. 

iii. Receitas provenientes das rendas de aplicação financeira de seus recursos. 

iv. Recursos originados nas recuperações das operações honradas pelo Fundo de Garantias. 

Inicialmente, os recursos serão contribuições dos países sócios nos seguintes valores: 

Argentina: US$ 27.000.000 

Brasil: US$ 70.000.000 

Uruguai: US$ 2.000.000 

Venezuela: US$ 27.000.000 

O fundo outorgará garantias e refianças para operações de crédito exclusivamente realizadas por 

micro, pequenas e médias empresas, de acordo com a normativa do MERCOSUL vigente e 

exclusivamente realizadas por empresas relacionadas com as atividades de integração produtiva. As 

operações de crédito deverão ser relacionadas a algum dos seguintes itens: 

i. Projetos de Integração Produtiva. 

ii. Projetos de Investimento Orientados ao Comércio Exterior Intra-MERCOSUL. 

iii. Empresas independentes consideradas integradas com outras empresas de outro Estado 

Parte. 

iv. Empresas localizadas em municípios na área de fronteira. 

As operações de crédito a que se referem as garantias ou refianças do Fundo de Garantias poderão 

ter os seguintes destinos:  

i. Investimento em capital fixo, e eventual capital de trabalho associado, orientado para a 

criação, ampliação ou modernização da capacidade produtiva. 

ii. Projetos de investimento em ativos intangíveis, como projetos de P&D (Pesquisa e 

desenvolvimento experimental), projetos de marketing (criação de marcas), capacitação e 

inovação. 

iii. Projetos de joint-venture com o objetivo de estabelecer empresas binacionais ou regionais, 

respeitando e mantendo a independência dos atores envolvidos. 

iv. Capital de trabalho. 

v. Operações de comércio exterior intra-MERCOSUL. 
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Criação da Rede de Escritórios Comerciais Conjuntos do MERCOSUL (RECOCOM) 

Na última reunião do Conselho do Mercado Comum (XLV) realizada em Montevidéu, decidiu-se 

(Decisão 07/13) a criação da Rede de Escritórios Comerciais Conjuntos do MERCOSUL 

(RECOCOM). O objetivo é propiciar a promoção comercial conjunta de bens e serviços 

produzidos nos países sócios, com a finalidade de atingir maior participação da produção regional 

no comércio internacional.  

Para tanto, encomendou-se à Reunião Especializada de Promoção Comercial Conjunta do 

MERCOSUL (REPCCM) que apresente ao Grupo Mercado Comum, com a intenção de ser 

considerada na última reunião do CMC de 2013, uma proposta contendo as diretrizes, as 

características, o financiamento e outros elementos necessários para a implantação da RECOCOM. 

Também se decidiu que o primeiro Escritório Comercial Conjunto do MERCOSUL será 

estabelecido em um país do continente africano, a ser definido na última reunião do CMC de 2013. 
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ANEXO II 

Quadro AII.1. Paraguai: Projetos aprovados pelo FOCEM 

Em milhões de US$ 

N° 
Data 
COF 

Prazo Projeto Programa 
Custo do 
Projeto 

FOCEM 
Desembolso 
(até 06/2013) 

1 2007 17 meses 
MERCOSUL - Habitat de Promoção Social, Fortalecimento de Capital Humano e Social em 
assentamentos em condições de pobreza 

III 12,9 7,5 5,7 

2 2007 18 meses MERCOSUL - ROGA - Construção de habitações e infraestrutura em áreas de extrema pobreza III 9,7 7,5 5,6 

3 2007 24 meses Grande Asunción: Reabilitação e melhoria de Rodovias de acesso e Anel Rodoviário. I 14,9 12,6 12,6 

4 2007 51 meses Programa de Apoio Integral a Microempresas II 5,0 4,3 4,2 

5 2007 24 meses Instalação do Laboratório de Biossegurança Fortalecimento do Laboratório de Controle de Alimentos II 4,8 4,1 2,6 

6 2007 30 meses Reabilitação de Corredores Rodoviários I 17,0 14,4 12,3 

7 2008 60 meses 
Construção e Melhoria de Sistemas de Água Potável e Saneamento Básico em Pequenas 
Comunidades Rurais e Indígenas do País 

I 39,5 28,5 7,0 

8 2008 36 meses 
Pavimentação asfáltica sobre paralelepípedo do trecho alimentador da Rodovia 8, corredor de 
integração regional, Rodovia 8 -San Salvador-Borja Iturbe e Ramal a Rojas Potrero 

I 7,4 4,9 3,7 

9 2008 24 meses 
Desenvolvimento de Produtos Turísticos Competitivos na Rota Turística Integrada Iguaçu Misiones, 
Atração Turística do MERCOSUL 

II 1,3 1,0 1,0 

10 2008 24 meses 
Pavimentação asfáltica sobre paralelepípedo do trecho alimentador das Rodovias 6 e 7, corredores 
de integração regional, Pdte. Franco-Cedrales 

I 5,8 4,5 4,5 

11 2008 24 meses 
Pavimentação asfáltica sobre paralelepípedo do trecho alimentador da Rodovia 2, corredor de 
integração regional, Itacurubi de la Cordillera-Valenzuela-Gral. Bernardino Caballero 

I 5,2 4,0 4,0 

12 2008 24 meses 
Recapeamento do trecho alimentador das Rodovias 1 e 6, corredores de integração regional, 
Rodovia 1 (Carmen del Paraná)-La Paz, Rodovía Graneros del Sur 

I 4,0 3,1 3,1 

13 2008 12 meses 
MERCOSUL - Yporã. Promoção de acesso a água potável e saneamento básico em comunidades 
em situação de pobreza e extrema pobreza 

III 7,6 5,8 0,6 

14 2010 42 meses 
Construção da Linha de Transmissão 500 kv Itaipu-Villa Hayes, Subestação Villa Hayes e Ampliação 
da Subestação Margem Direita de Itaipu 

I 555,0 400,0 220,1 

15 2010 60 meses Desenvolvimento Tecnológico, Inovação e Avaliação de Conformidade (DeTIAC) II 6,5 5,0 0,5 

16 2010 36 meses Reabilitação e Pavimentação asfáltica do trecho Concepción-Puerto Vallemí I 99,8 75,3 50,7 

17 2011 24 meses Construção da rodovia Ñu Guazú: Asunción-Luque I 27,6 20,7 2,1 

18 2012 36 meses Construção da Avenida Costeira Norte de Asunción - 2ª Etapa (11.522 km)  59,2 41,2 0 

Total 887,3 644,5 340,3 

Fonte: Relatório da CRPM ao Conselho de Administração do FOCEM, junho de 2013.   
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Quadro AII.2. Uruguai: Projetos aprovados pelo FOCEM 

Em milhões de US$ 

N° 
Data 
COF 

Prazo Projeto Programa 
Custo do 
Projeto 

FOCEM 
Desembolso 
(até 06/2013) 

1 2007 14 meses Rodovia 26, trecho Melo-"Arroyo Sarandí de Barceló" I 7,9 5,3 5,2 

2 2007 12 meses 
Internacionalização da especialização produtiva, desenvolvimento e capacitação tecnológica 
dos setores de software, biotecnologia e eletrônica e suas respectivas cadeias de valor 

II 1,5 1,3 1,3 

3 2007 14 meses Fortalecimento de comunidades locais com projetos de economia social de fronteira III 1,6 1,4 1,2 

4 2007 12 meses 
Desenvolvimento de Capacidades e Infraestrutura para Classificadores Informais de Lixo 
Urbano em Localidades do Interior do Uruguai 

III 1,9 1,6 1,5 

5 2007 12 meses 
Intervenções Múltiplas em Assentamentos em Territórios de Fronteira com Situações de 
Extrema Pobreza e Emergência Sanitária, Ambiental e Habitat 

III 1,4 1,2 1,2 

6 2007 12 meses Rodovia 12: Trecho entroncamento Rodovia 54-Rodovia 55 I 4,4 2,9 2,9 

7 2010 30 meses Interconexão Elétrica de 500 MW Uruguai-Brasil I 153,9 83,1 58,5 

8 2011 36 meses Reabilitação de Ferrovias, linha Rivera: trecho Pintado (Km 144)-Fronteira (Km 566) I 74,8 50,1 4,9 

9 2012 36 meses 
Internacionalização da especialização produtiva, desenvolvimento e capacitação tecnológica 
dos setores de software, biotecnologia e eletrônica e suas respectivas cadeias de valor (2ª 
etapa) 

II 3,8 3,0 0 

10 2013 36 meses 
Reabilitação de ferrovias II (Trechos Piedra Sola-Tres Árboles-Algorta-Paysandú, Queguay-
Salto-Salto Grande) 

I 127,3 83,5 0 

Total 378,5 233,4 76,7 

Fonte: Relatório da CRPM ao Conselho de Administração do FOCEM, junho de 2013. 
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Quadro AII.3. Argentina: Projetos aprovados pelo FOCEM 

Em milhões de US$  

N° 
Data 
COF 

Prazo Projeto Programa 
Custo do 
Projeto 

FOCEM 
Desembolso 
(até 06/2013) 

1 2010 18 meses Vínculo de Interconexão em 132 Kv. ET Iberá-ET Paso de los Libres Norte I 34,3 23,7 11,0 

2 2010 33 meses 
Intervenções Integrais nos Edifícios de Ensino Obrigatório nos Departamentos General 
Obligado, Vera, 9 de Julio, Garay e San Javier-Província de Santa Fe 

III 7,9 5,2 4,3 

3 2011 36 meses PMES exportadoras de Bens de Capital, Plantas turn-key e Serviços de Engenharia II 0,7 0,6 0,1 

4 2013 54 meses 
Polo de desenvolvimento local e regional Universidade Nac.  Arturo Jauretche na prefeitura de 
Florencio Varela 

II e III 26,5 14,0 0 

Total 69,4 43,5 15,4 

Nota: Os montantes registrados no quadro incluem os recursos adicionais aprovados em 2012.  

Fonte: Relatório da CRPM ao Conselho de Administração do FOCEM, junho de 2013. 

 

 

Quadro AII.4. Brasil: Projetos aprovados pelo FOCEM 

Em milhões de US$  

N° 
Data 
COF 

Prazo Projeto Programa 
Custo do 
Projeto 

FOCEM 
Desembolso 
(até 06/2013) 

1 2010 24 meses 
Projeto de Implementação da Biblioteca UNILA-BIUNILA e do Instituto MERCOSUL de 
Estudos Avançados-IMEA, da Universidade Federal da Integração Latino-americana-UNILA 

III 22,0 17,0 0 

2 2010 24 meses Intensificação e Complementação Automotiva no âmbito do MERCOSUL II 3,9 3,0 0,4 

3 2010 24 meses Qualificação de Fornecedores da Cadeia Produtiva de Petróleo e Gás II 3,7 2,8 0,4 

4 2010 18 meses Ampliação do Sistema de Saneamento de Ponta Porã (MS) I 6,1 4,5 1,4 

5 2012 24 meses Obras de Engenharia do Sistema de Saneamento da Cidade de São Borja (RS) I 10,0 6,5 0 

Total 45,7 33,8 2,2 

Fonte: Relatório da CRPM ao Conselho de Administração do FOCEM, junho de 2013.   
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Quadro AII.5. Secretaria do MERCOSUL: Projetos aprovados pelo FOCEM 

Em milhares de US$ 

N° Prazo Projeto Programa 
Custo do 
Projeto 

FOCEM 
Desembolso 
(até 06/2013) 

1 12 meses Fortalecimento Institucional da Secretaria do MERCOSUL para o Sistema de Informação da TEC IV 50,0 50,0 50,0 

2 7 meses Bancos de Dados Jurisprudenciais do MERCOSUL IV 50,0 50,0 50,0 

3 1 mês Identificação de Necessidades de Convergência Estrutural no MERCOSUL IV 70,9 70,9 70,9 

4 24 meses 
Construindo uma Infraestrutura Institucional para a Proteção e Promoção dos Direitos Humanos no 
MERCOSUL 

IV 503,0 500,0 0 

Total 673,9 670,9 170,9 

Fonte: Relatório da CRPM ao Conselho de Administração do FOCEM, junho de 2013. 

 

 

 
Quadro AII.6. Pluriestatais: Projetos aprovados pelo FOCEM 

Em milhões de US$  

N° 
Data 
COF 

Prazo Projeto Programa 
Custo do 
Projeto 

FOCEM 
Desembolso 
(até 06/2013) 

1 2007 60 meses Programa de Ação MERCOSUL Livre de Febre Aftosa-PAMA. II 16,3 13,9 12,0 

2 2011 36 meses Pesquisa, Educação e Biotecnologia Aplicadas à Saúde II 10,1 7,1 1,5 

3 2013 24 meses Saneamento Urbano Integrado Aceguá-Brasil e Aceguá-Uruguai I 7,6 5,7 0 

Total 34,0 26,7 13,5 

Fonte: Relatório da CRPM ao Conselho de Administração do FOCEM, junho de 2013. 
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CAPÍTULO IV. NEGOCIAÇÕES COMERCIAIS: TEMAS SETORIAIS E 

BILATERAIS  

A. A indústria automotiva no MERCOSUL 

A indústria automotiva tem um papel relevante na atividade industrial da Argentina e do Brasil. A 

produção de veículos automotores da Argentina atingiu as 764 mil unidades em 2012 -7% inferior à 

registrada em 2011- e emprega de maneira direta pouco mais de 30.000 pessoas. A indústria 

brasileira, por sua vez, é quase cinco vezes maior do que a produção argentina: em 2012 produziu 

3.400.000 veículos, número semelhante ao registrado em 2011, embora inferior em 6,3% ao 

produzido em 2010, ano recorde com 3.646.500 veículos. As pessoas empregadas pela indústria são 

quase 130.000. Apesar de não existirem estimativas recentes, é possível afirmar com certo grau de 

aproximação que a indústria automotiva participa com cerca de 12% do valor agregado bruto da 

indústria de transformação brasileira; ao passo que, na Argentina, participa com aproximadamente 

6% do valor agregado da indústria manufatureira.  

Quadro 16. Intercâmbio bilateral Argentina-Brasil, 2010-2012 

Complexo Automotivo
a/
 

Grupo CUCI 

Exportações da Argentina 
para o Brasil 

Exportações do  
Brasil para a Argentina 

Comércio intra-industrial 

Milhões de US$ (%) 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 

Motor a combustão interna 174,3 152,4 219,7 783,9 980,9 698,4 36,4 26,9 47,9 

Automóveis 3.719,3 4.472,4 3.718,5 2.880,6 3.616,6 3.079,6 87,3 89,4 90,6 

Veículos transporte 
mercadorias 

1.558,9 1.806,2 2.527,8 832,5 1.238,0 1.044,7 69,6 81,3 58,5 

Veíc. automov. rodovia 94,9 137,4 94,1 274,3 549,3 406,8 51,4 40,0 37,6 

Partes, peças e acessórios 865,2 943,8 980,1 2.077,5 2.464,8 2.182,7 58,8 55,4 62,0 

Reboques e semirreboques 9,1 13,6 5,5 17,0 28,8 18,5 69,8 64,2 45,7 

Complexo automotivo 6.421,7 7.525,9 7.545,7 6.865,7 8.878,5 7.430,7 73,1 74,4 72,4 

Nota: a/ O complexo automotivo inclui: CUCI 713 (Motores a combustão interna); CUCI 781 (Automóveis); CUCI 782 (Veículos para 
transporte de mercadorias); CUCI 783 (Veículos automotivos rodoviários); CUCI 784 (Partes, peças e acessórios para automotores) e 

CUCI 786 (Reboques e semirreboques e outros veículos sem propulsão). 

Fonte: Elaboração própria baseada no COMTRADE. 

Mesmo com as assimetrias de porte, o intercâmbio bilateral de veículos automotivos é intenso. 

Registra um coeficiente de comércio intra-industrial muito alto, e está enquadrado em um regime 

particular, conforme explicado (ver abaixo).
99

 O comércio total do Complexo Automotivo 

                                                 
99 O comércio intra-industrial, entendido como a exportação e a importação simultânea de mercadorias reunidas em uma 

mesma atividade industrial, estima-se, correntemente, utilizando o coeficiente de Grubel-Lloyd. Este indicador mede a 

proporção de comércio intra-industrial em relação ao comércio total para um determinado segmento. Se Ai é definido 

como o valor do comércio intra-industrial, isto é, a diferença, em valor absoluto, entre exportações e importações de uma 

determinada categoria ou grupo (i); Bi (a diferença entre o comércio total e o comércio intra-industrial) será o valor do 

comércio intra-industrial, ou seja, o valor das exportações de uma categoria que são exatamente equilibradas pelas 

importações da mesma categoria. O coeficiente é a percentagem de comércio intra-industrial em relação ao comércio total. 

O coeficiente varia entre 0 e 100%, sendo maior comércio intra-industrial à medida que o coeficiente se aproximar de 

100%. (Grubel e Lloyd, 1975). 
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representa em torno de 45% do comércio total de manufaturas argentino-brasileiro.
100

 É o grupo 

mais significativo do intercâmbio de manufaturas. Como pode ser observado no quadro anterior, o 

comércio total mais importante pertence aos automóveis (absorvendo a metade do intercâmbio) e 

aos caminhões. As autopeças praticamente dividem o restante. O comércio dos motores à 

combustão interna é relativamente baixo. 

O intercâmbio de automóveis é bastante equilibrado e, em consequência, o coeficiente de comércio 

intra-industrial é muito alto, acima de 85%. O intercâmbio de veículos de transporte de mercadorias 

é mais desequilibrado e com saldo favorável para a Argentina. O grande desequilíbrio, contudo, se 

verifica em "autopeças". O coeficiente de comércio intra-industrial tem oscilado, durante os últimos 

anos, entre 55% e 62%, e o saldo comercial é extremamente desfavorável para a Argentina. Em 

2012, praticamente houve equiparação comercial no comércio automotivo entre a Argentina e o 

Brasil; porém a Argentina teve um grande saldo positivo em automóveis e o Brasil, em autopeças, 

quase por um valor equivalente. Este desempenho permitiu equilibrar o saldo que tinha sido muito 

desfavorável para a Argentina em 2011. 

Tais características do segmento firmaram as bases de um relacionamento de grande potencial; 

porém não livre de tensões na relação comercial. Em torno do complexo automotivo giram 

interesses públicos e privados que demandam atenção permanente dos governos, devido às 

implicações em termos de localização de investimentos, produção, geração de emprego qualificado, 

valor agregado e impactos na própria dinâmica das contas externas dos dois países. A necessidade 

de definir um novo esquema de comércio gerenciado, em um horizonte próximo, conforme 

explicado (ver abaixo), abre uma nova possibilidade de aprofundar a articulação da indústria em 

escala regional. 

No contexto deste debate sobre o acordo bilateral, durante 2012, o Brasil e a Argentina renegociaram o 

acordo automotivo com o México, assinado em setembro de 2002 (ACE 55), o qual tinha estabelecido 

um esquema de quotas crescentes de preferências tarifárias a partir de 2002, que finalizaria em 2006 no 

livre comércio. No entanto, durante os últimos anos, tem se registrado um grande saldo comercial 

deficitário para os países do MERCOSUL, obrigando à renegociação do acordo. 

Em paralelo com a agenda regional, têm sido implantadas medidas de política, no setor, por ambos 

os países. Embora a Argentina incluísse esta indústria em diversos planos de desenvolvimento,
101

 o 

Brasil implementou, desde inícios de 2013, um ambicioso esquema específico para a indústria 

automobilística. O projeto e escopo do Plano "Inovar-Auto" provocou intensos intercâmbios entre 

tomadores de decisões oficiais dos países e representantes do âmbito empresarial, tentando 

identificar sua incidência nas relações econômico-comerciais entre as duas localizações industriais. 

Características principais e evolução do Acordo Argentina-Brasil 

Antecedentes. Apesar da aspiração de definir uma Política Comum do MERCOSUL para o setor 

durante os primeiros anos do processo de integração, a trama de interesses e preferências de política 

dos sócios em torno do setor foi um obstáculo que impediu concretizar este objetivo. Esta situação 

tem se mantido até o presente. A falta de disciplinas comunitárias decorridos mais de vinte anos do 

Tratado de Assunção foi se remediando mediante um conjunto de entendimentos bilaterais, que tem 

chegado até hoje sem que o bloco pudesse atingir um entendimento definitivo. 

                                                 
100 O universo do complexo automotivo, a partir da CUCI, é inferior ao universo definido no Protocolo adicional do ACE 

Nº 14 sobre Política Automotiva Comum. Este último considera outro conjunto de autopeças, como pneumáticos, 

componentes de plástico e borracha, etc. 
101 Entre outros, o "Plano Estratégico Industrial Argentina 2020", lançado durante 2012, entre cujas diretrizes estratégicas 

para a cadeia de valor "Automotiva - Autopeças" propõem metas de inserção nas cadeias regionais e globais de valor. 
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Argentina e Brasil enquadraram essas relações bilaterais através de sucessivos Protocolos 

Adicionais (PA) ao Acordo Bilateral vigente na ALADI (ACE 14).
102

 Os dois países foram 

configurando os traços que iriam caracterizar suas relações no setor a partir dos critérios originários 

definidos para o MERCOSUL na Decisão 29/94. Entre outros aspectos, os quatro países deviam 

estabelecer, para janeiro de 2000: 

 O livre comércio intrazona. 

 As alíquotas da tarifa externa comum (TEC). 

 Regime de origem. 

 Eliminação/harmonização dos incentivos que incidiam na competitividade relativa dos 

países. 

O primeiro entendimento bilateral (XXX Protocolo Adicional ao ACE 14, assinado em dezembro 

de 2000 e vigente até dezembro de 2005) resolveu diferir a vigência do livre comércio pleno até 

janeiro de 2006. Durante a transição, o comércio seria gerenciado mediante o mecanismo do flex, 

consistente em pautar o intercâmbio mediante um coeficiente que estabelece os limites do livre 

comércio em função de um valor limite para o desequilíbrio comercial. As exportações possíveis de 

um país dependiam do valor das importações que esse mesmo país realizasse do sócio. Por sua vez, 

a capacidade de importar do sócio é função das exportações.
103

 

Os valores definidos foram:
104

 

Ano  Flex 

 2001   1,105 

 2002  1,162 

 2003  1,222 

As exportações que ultrapassassem o definido pelo flex seriam oneradas com tarifas.
105

 O 

instrumento permitiria flexibilizar paulatinamente os alcances do livre comércio. Para os anos de 

2004 e de 2005, o coeficiente seria definido conforme a experiência obtida na sua implantação. 

                                                 
102 O Uruguai também assinou acordos com a Argentina e com o Brasil no contexto da Política Automotiva Comum. O 

ACE 57 entre Argentina e o Uruguai, em vigor desde março de 2003, estabelecia quotas para a livre importação de 

veículos e autopeças; já superados os valores das quotas, aplicavam-se preferências tarifárias. No caso do Brasil e do 

Uruguai, o 60° Protocolo do ACE 2 estabeleceu um mecanismo similar a partir de julho de 2002. Em ambos os casos, o 

acordo regeria até a efetiva entrada em vigência da Política Automotiva Comum do MERCOSUL. 
103 Neste primeiro Protocolo, o flex era calculado em função das importações. As exportações para o sócio dependiam do 

nível de importações que o país realizasse de seu sócio. 
104 Os coeficientes mencionados acima eram únicos e aplicavam a cada país por igual. A modo de exemplo, o país A não 

podia exportar produtos automotivos para o país B em um valor superior aos US$ 110,5 se não importasse US$ 100 do 

país B. O objetivo, como já foi apontado, era limitar o desequilíbrio do balanço comercial no comércio automotivo. 
105 As autopeças seriam oneradas com o equivalente a 75% da tarifa definida, os veículos com 70% (XXX PA. Título II 

"Do comércio intrazona", Art. 17). 
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O Protocolo estabelecia condições assimétricas no Regime de Origem a favor da Argentina, 
106

que 

resguardava a participação do setor local de autopeças na produção de veículos. Do total das 

autopeças de um veículo, 20% devia ser argentino para 2002 e 2003, 10% para 2004, e 5% para 2005. 

Em 2002, no contexto da severa crise econômica argentina, as compras de veículos brasileiros 

diminuíram significativamente e, como resultado disso, o flex impôs limites à capacidade do Brasil 

de importar veículos da Argentina. O mecanismo projetado, precavendo-se do déficit estrutural da 

Argentina no setor, começou, paradoxalmente, a impedir o acesso da produção argentina ao 

mercado brasileiro. A Argentina conseguiu reabrir o acordo ante a iminência da aplicação de tarifas 

pelo governo brasileiro. 

O novo entendimento (XXXI PA ao ACE 14), assinado em novembro de 2002 e com vigência 

retroativa a janeiro de 2001, modificou sensivelmente os coeficientes do flex para liberar as 

exportações argentinas do pagamento de tarifas no Brasil. A adoção de uma tabela de coeficientes 

maiores do que os anteriores favorecia um incremento do desequilíbrio comercial. Em particular, 

facilitava que a Argentina, país que tinha contraído substancialmente as importações, exportasse 

muito além do permitido pelos coeficientes anteriores. Do lado do Brasil, os novos valores 

induziam a diminuição do déficit em que o setor automotivo incorria na época. O Brasil também 

conseguiu desmontar o esquema antes descrito do "conteúdo local dentro do regional" que já tinha 

favorecido a indústria argentina. Os coeficientes decididos foram os seguintes: 

 2001  1,6  

 2002  2,0 

 2003  2,2 

 2004  2,4 

 2005  2,6 

 2006  Livre comércio 

Para o fim de 2005, nas vésperas da entrada em vigor do livre comércio acordado, e diante da 

dificuldade da Argentina de sustentar essa circunstância, as condições foram novamente abertas. 

Chega-se a junho de 2006, quando é assinado um entendimento de transição, que rege durante dois 

anos (XXXV PA).
107

 No novo compromisso são novamente alterados os valores do flex, fazendo-o 

mais restritivo (1,95) e adiando o livre comércio intrazona. O Acordo regia até 2008. 

O acordo de transição foi finalmente substituído pelo XXXVIII PA,
108

 no qual novamente se 

compromete o livre comércio a partir de julho de 2013. Mais uma vez é definido um novo flex que 

teria de reger desde 1 de julho de 2008 até 30 de junho de 2013. Desta vez, o desvio tolerável 

favorecia um maior déficit comercial do Brasil. Até 1° de julho de 2013, no caso de comércio 

deficitário para a Argentina, a razão entre importações e exportações não podia superar o 

coeficiente 1,95. No caso de ser o Brasil o país deficitário, a razão entre importações e exportações 

                                                 
106 XXX PA, Art. 23, Índice de Conteúdo Local Argentino. 
107 Vigência: sexta-feira, 30 de junho de 2006 a segunda-feira, 30 de junho de 2008. 
108 Vigência: 1 de julho de 2008 a 30 de junho de 2014. Não deve ser confundida a vigência do Acordo com o período de 

duração prescrito em seu Art. 11, que estabelece o livre comércio a partir de julho de 2013. 
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não podia superar o coeficiente 2,5. Na prática, a assimetria a favor da Argentina não resultou 

operacional, em virtude do caráter estruturalmente deficitário do seu comércio neste segmento. 

Situação atual 

Como já foi apontado, o mecanismo do flex concluiu em meados de 2013, abrindo-se, assim, uma 

instância que formalmente se estende até 30 de junho de 2014,
109

 conforme disposto pelo Art. 3° do 

Protocolo. Não havendo um novo compromisso e chegados a esse ponto, os países recuperariam a 

potestade para estabelecer as próprias políticas comerciais para o segmento. Até o momento, a 

queda do flex não alterou a estrutura do comércio bilateral: um módico superávit da Argentina em 

veículos junto ao persistente desequilíbrio no comércio de autopeças.
110

  

A ausência dos instrumentos de gerenciamento do comércio -tanto em veículos quanto em 

autopeças- abre a possibilidade de que o desequilíbrio em autopeças possa se descontrolar sem 

existirem restrições para a Argentina, pelo menos mediante disposições formais. Tal ausência de 

resguardo é um dos pontos de tensão. 

Neste contexto, a entrada em funcionamento de um complexo esquema de incentivos para a 

indústria automotiva brasileira (Plano "Inovar-Auto", ver abaixo) que visa, essencialmente, ao 

aumento da integração local de sua indústria, tem evidentes derivações no processo de estruturação 

de um complexo automotivo regionalmente integrado. 

Através das negociações, a Argentina empenha-se para que os benefícios do Plano "Inovar-auto" se 

estendam aos sócios do bloco. Além disso, haveria tentativas para a restituição do flex e para o avanço 

na ideia de elevar as tarifas para a importação de autopeças da extrazona. Na perspectiva argentina, os 

compromissos devem ser funcionais para o desenvolvimento equilibrado da indústria nos dois 

países.
111 

Para a Argentina, embora a estrutura de sua indústria tenha se desenvolvido conforme a 

complementação com o Brasil, os desequilíbrios derivados dessa mesma complementaridade estão na 

base das formulações ao Brasil. Por sua parte, o Brasil, que sempre se mostrou favorável a um avanço 

gradativo para o livre comércio intrazona, entende que a Argentina seria a mais prejudicada pela 

indefinição destas tensões, pois, de maneira crescente, a atividade industrial da Argentina descansa 

basicamente na produção automotiva, impulsionada pelo mercado brasileiro. As dificuldades 

emergentes da aplicação pelo lado da Argentina, da Declaração Juramentada Antecipada de 

Importação (DJAI) a um vasto conjunto de bens importados provenientes do Brasil abrem espaço para 

a negociação. As vantagens de um possível Acordo Automotivo poderia ser uma ferramenta atraente 

para dar maior fluência ao comércio entre os sócios. 

O Plano "Inovar-Auto" do Brasil. Novo regime industrial para o setor 

Em outubro de 2012, o Brasil definiu o Plano "Inovar-Auto", que visa aprofundar a competitividade 

do complexo automotivo. As montadoras instaladas no país deverão melhorar os padrões de 

                                                 
109 Ver nota anterior. 
110 De acordo com as informações do setor, o "flex observado" chegou a um valor de 1,19 (quatro meses de 2013) para a 

Argentina, abaixo do "flex Protocolo" de 1,95. 
111 Em sua exposição durante a inauguração de um seminário organizado pela Asociación de Fábricas de Automotores 

(ADEFA) no VI Salão Internacional do Automóvel (28/6/13), a chefe da carteira industrial da Argentina, sublinhou que 

"o mercado é para aquele que produzir aqui, porque não é sustentável fabricar produtos em outro lugar e vendê-los onde 

há mercado". Fonte: Presidência da Nação Argentina, 28/6/13 
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qualidade, aumentando a eficiência na produção, a segurança veicular e as melhorias tecnológicas, 

promovendo investimentos ao longo de toda a cadeia produtiva do setor.
112

 

O Programa estabelece um mecanismo de incentivos por duas vias: incrementa 30 pontos 

porcentuais nas alíquotas do Imposto sobre os Produtos Industriais (IPI) para veículos a partir de 1° 

de janeiro de 2013, recarregando severamente o processo produtivo.
113

 Mas, simultaneamente, o 

incremento é desonerado até 100% para as montadoras que aderirem ao regime de isenção do IPI 

estabelecido na mesma medida. 

O regime de isenção impõe a incorporação de uma série de melhorias nos processos produtivos ao 

longo do período 2013-2017, exteriorizada por meio de compromissos de investimento, inovação 

tecnológica e melhoria da competitividade da cadeia automotiva. Em outras palavras, o novo 

recargo do IPI não será aplicado àquelas montadoras que se incorporarem ao Plano. As demais 

deverão suportar os 30 pontos adicionais do imposto. Para 2017, com a finalização do Plano, o IPI 

voltará aos valores prévios. 

O complexo esquema de incentivos premia diversas instâncias relacionadas à produção, entre elas: 

 Aumento dos processos produtivos nacionais aplicados aos veículos (Número de processos 

produtivos exigidos para 2017: Carros (8 de 12), Caminhões (10 de 14), Chassis c/motor (7 

de 11).
114 

 Investimentos em P&D e em Inovação (para 2017, deverá ser aplicado 0,5% das vendas). 

 Desenvolvimentos de engenharia e capacitação a fornecedores (para 2017, deverá ser 

aplicado em 1% das vendas). 

 Melhorias na eficiência energética (para 2017, o consumo de combustível dos veículos 

deverá ser reduzido em 13,6%). 

 Melhorias ambientais por via da redução de gases. 

O Plano gerou expectativas, tanto no que diz respeito ao seu sucesso em termos de controle do grau 

de cumprimento das metas, quanto no tocante ao impacto nos sócios do bloco. Em sua trama 

regulatória, exige-se das montadoras o aumento dos processos produtivos nacionais na produção de 

veículos, apesar de as importações originárias do MERCOSUL estarem isentas das novas 

alíquotas.
115

 Para as importações de outra origem, os benefícios da isenção se limitam a cotas anuais 

de veículos de até 4.800 unidades/ano por empresa. Em compensação, as empresas que aumentarem 

o conteúdo regional, medido por volume de compras de peças e suprimentos estratégicos, serão 

beneficiadas, o que gerará uma janela de aproveitamento para os sócios regionais. 

A Argentina está levantando a necessidade de enquadrar os incentivos concedidos pela medida no 

contexto da articulação regional do complexo automotivo. Em particular, procura-se evitar que a 

                                                 
112 Mediante Decreto N° 7.819/2012. 
113 Os valores do IPI prévios ao Plano tinham um nível de entre 7% e 25%, dependendo da cilindrada e do tipo de veículo. 
114 Os processos produtivos abrangem atividades fabris típicas, como a produção de motores, pintura, estampagem, solda, 

montagens de sistemas elétricos, de direção, freios, etc. 
115 Nesse sentido, cita-se o art. 7° do Decreto, no qual se estabelece: "…realizar, no País, diretamente ou por intermédio 

de terceiros, a quantidade mínima de atividades fabris e de atividades de infraestrutura de engenharia…em pelo menos 

80% dos veículos fabricados…". A referência ao caráter nacional que os processos produtivos devem ter se reproduz em 

vários itens do Decreto, que submete os benefícios a essa condição. 
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Argentina fique excluída da nova onda de investimentos das montadoras na procura de estabelecer o 

Brasil como plataforma global.
116

 

Cabe salientar que vários membros da OMC manifestaram dúvidas no que concerne à possível 

incompatibilidade das disposições do Plano com os compromissos multilaterais, principalmente, o uso 

do IPI como meio para proteger as indústrias nacionais, através de exigências de conteúdo local. Em 

setembro de 2012, a UE e a Austrália, às quais se juntaram, em julho de 2013, o Canadá e o Japão, 

manifestaram-se a esse respeito junto ao Comitê de Medidas em matéria de Investimentos relacionados 

com o Comércio (TRIM). A UE decidiu levar sua preocupação junto ao Comitê de Acesso a Mercados 

da organização (ver BID-INTAL, 2012). O
 
Brasil alegou que a intenção das medidas é orientar o sistema 

tributário para a promoção da inovação e para a proteção do meio ambiente. Acresceu que "muitas 

empresas da UE e do Japão foram creditadas no Plano" (ver OMC, 2013b). 

B. Acordo Automotivo Argentina-Brasil-México 

Antecedentes 

Em 27 de setembro de 2002, o MERCOSUL e o México assinaram um Acordo Automotivo, o ACE 

55, que estabeleceu um esquema de quotas crescentes de preferências tarifárias a partir de 2002, que 

finalizaria, no ano de 2006, no livre comércio. 

O Acordo foi elaborado com quatro Adendos Bilaterais, que enquadravam as cotas, a pauta de 

liberação e o universo de produtos -incluindo as autopeças- que cada um dos sócios do 

MERCOSUL celebrou com o México e que seriam de aplicação até alcançar o livre comércio. 

Assim, os diferentes graus de compromisso que os sócios do MERCOSUL queriam estabelecer com 

o México neste setor eram preservados. Já vigorando, as exportações argentinas e brasileiras para o 

México aumentaram de maneira notável. No caso argentino, as exportações do ano 2004 

representaram cerca de 45% dos envios totais do setor para o exterior. O Brasil, por sua vez, 

acumulou durante os primeiros sete anos do Acordo (2003-2009) um superávit de aproximadamente 

US$ 10 bilhões.  

Desde a severa crise internacional de 2008, o mercado norte-americano diminuiu drasticamente a 

importação de veículos do México,
117

 levando o recente sócio preferencial do MERCOSUL a 

reorientar as exportações para a América Latina com base em sua competitividade sustentada em suas 

condições produtivas. A relação comercial, que durante os primeiros seis anos tinha gerado saldos 

superavitários significativos a favor da Argentina e do Brasil, passou a evidenciar um grande déficit. 

No caso do Brasil, em 2011, as importações de veículos provenientes do México cresceram 68%, ao 

mesmo tempo em que as exportações caíram 40%. Os diferenciais de preços favoreciam 

crescentemente a produção mexicana, que absorvia sem dificuldades o custo do transporte. Como 

resultado disso, o Brasil levantou, em inícios de 2012, a necessidade de revisar o acordo. Em 19 de 

março de 2012, foi assinado o Quarto Protocolo Adicional ao Adendo II do ACE 55. Durante três 

anos -até 19 de março de 2015-, foram estabelecidas cotas anuais e, a partir dessa data, regerá o 

livre comércio.
118

 

                                                 
116 Para o IPI seria considerado o conteúdo regional, isto é, que as peças importadas da Argentina também gerariam 

crédito para esse desconto, com as mesmas condições que as peças brasileiras. No entanto, a questão não foi considerada 

no decreto e foi adiada para uma norma complementar posterior. 
117 As exportações de carros para os EUA estão em torno de 50% da produção. 
118 Março 2012-março 2013: US$ 1,45 bilhão, março 2013-março 2014: US$ 1,56 bilhão, março 2014-março 2015: US$ 

1,64 bilhão. 
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Apesar de a redução de exportações para o Brasil ter ameaçado a viabilidade dos investimentos 

-principalmente das empresas japonesas-, o México aposta em que, após o período de três anos 

de acesso limitado, poderá recuperar presença nesse mercado regional, confiando em seus 

competitivos padrões industriais de longo prazo. 

Negociações Argentina-México 

Ante o aprofundamento do desequilíbrio comercial da Argentina, e sob o argumento de que as 

novas restrições negociadas entre o Brasil e o México poderiam reorientar esse comércio para seu 

mercado, a Argentina solicitou a aplicação de um esquema similar, mas enfrentou a negativa do 

país norte-americano. No fim de junho desse ano, a Argentina suspendeu unilateralmente o 

acordo.
119

 A disputa escalou: o México recorreu à OMC, ativando o mecanismo previsto no Órgão 

de Solução de Controvérsias (Consultas entre as Partes). 

Finalmente, e após difíceis negociações, em dezembro de 2012, a Argentina e o México 

reconstituíram o marco regulatório do comércio de veículos e autopeças, com um novo Acordo. O 

México retirou o caso da OMC e a Argentina derrogou seu Decreto. 

Quadro 17. Comércio automotivo da Argentina e do Brasil com o México, 2010-2012 

Em milhões de US$ 

CUCI 
Exportações do Brasil para o México 

Importações brasileiras  
do México 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 

Motor a combustão interna 383,0 470,2 457,2 55,5 64,8 61,7 

Automóveis 612,5 372,1 338,5 1.230,5 2.070,7 2.582,7 

Veículos p/transp. mercadoria 123,6 154,2 95,2 0,2 1,4 46,2 

Veículos automóveis rodoviários 0,4 - 0,9 - - 0,0 

Partes, peças e acessórios 252,0 308,8 295,6 125,8 166,8 283,5 

Reboques e semirreboques 0,2 0,3 0,5 0,0 0,0 0,2 

Complexo automotivo 1.371,7 1.305,6 1.188,1 1.412,1 2.303,7 2.974,4 

 

CUCI 

Exportações da Argentina para o 
México 

Importações argentinas  
do México 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 

Motor a combustão interna 6,5 10,9 12,0 30,9 27,2 35,7 

Automóveis 22,0 0,0 - 726,2 981,9 883,7 

Veículos p/transp. mercadoria 311,2 195,9 77,0 19,5 46,6 9,4 

Partes, peças e acessórios 100,0 91,7 106,1 38,8 55,3 43,3 

Reboques e semirreboques 0,0 0,2 0,1 0,6 4,3 1,4 

Complexo automotivo 439,7 298,7 195,2 816,0 1.115,3 973,6 

Fonte: Elaboração própria baseada no COMTRADE. 

Vigorando a partir de 18 de dezembro de 2012, o Quarto Protocolo ao Adendo I do ACE 55 

estabeleceu cotas de importação recíprocas até março de 2015, e foram determinadas novas 

                                                 
119 Decreto N° 969/2012, 22 de junho. 
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condições de origem -mais restritivas-, acompanhando o acordado com o Brasil. Replicando a 

sequência do entendimento com o Brasil, a primeira cota para o ano de 2013 é de US$ 575 milhões, 

enquanto a última -de US$ 187,5 milhões- abrange três meses (desde 18 de dezembro de 2014 até 

18 de março de 2015), a partir de quando o livre comércio será restabelecido. 

C. Negociações entre o Brasil e o Uruguai: comércio, integração produtiva, 

infraestrutura e cooperação em ciência e tecnologia  

Em março de 2013, o Brasil e o Uruguai assinaram o Septuagésimo Primeiro Protocolo Adicional 

no contexto do ACE 2. O instrumento visa assegurar a fluência do intercâmbio comercial bilateral e 

promover a ampliação e o aprofundamento do comércio de bens e serviços, em um contexto de 

especial atenção às assimetrias entre as Partes. 

Para tal, é criada a Comissão de Comércio Bilateral Uruguai-Brasil (CCB) com o objetivo de 

aprofundar a relação comercial bilateral, através da solução das dificuldades legais, normativas e 

operacionais pontuais de acesso a mercado e da elaboração de iniciativas para a expansão do 

intercâmbio de bens e de serviços (Porto, 2013). 

O Protocolo formalizou um dos eixos das atividades do Grupo de Alto Nível (GAN) criado em 

2012. Este acordo entre o Brasil e o Uruguai foi concebido como instrumento para acelerar a 

integração em ambos os países. Estabelece objetivos gerais e específicos, aloca tarefas e 

responsabilidades e identifica os pontos focais. O GAN considera vários subgrupos de trabalho: 

 Integração Produtiva: Neste caso, são três setores prioritários:  

o Negociações no âmbito da indústria automotiva. O Uruguai aspira a ter um papel 

mais ativo no complexo automotivo e, para tanto, prevê especializar-se em alguns 

tipos de autopeças. Abaixo, analisam-se em detalhes as negociações bilaterais em 

torno do tema. 

o Integração das cadeias produtivas no setor naval e offshore. Fornecimento, pelo 

Uruguai, de barcaças à Petrobrás.
120

  

o Integração da cadeia produtiva no setor da geração de energia eólica. Aspira-se à 

construção de um Parque Eólico conjunto. 

 Ciência, Tecnologia e Inovação: Um dos projetos é a criação de um Centro Binacional para 

pesquisa e desenvolvimento. Também, o fortalecimento da cooperação entre a Empresa 

Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) e a contraparte uruguaia. 

 Comunicação e Informação: Implantação no Uruguai do modelo nipo-brasileiro de TV 

digital; projeto sobre inclusão digital e cidades digitais e interconexão da infraestrutura de 

comunicação entre os dois países por meio do Acordo entre a ANTEL e a TELEBRÁS. 

 Integração da Infraestrutura de Transporte: Este subgrupo considera os projetos de maior porte. 

o Finalização das obras dos trechos ferroviários Montevidéu-Rivera e Cacequi-Livramento. 

                                                 
120 O Uruguai desenvolveu certa capacidade de construção de barcaças em virtude da instalação da produtora de celulose 

Botnia. Estas são utilizadas para transporte da polpa até os navios.  
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o Implantação da Hidrovia Uruguai-Brasil, que será constituída em corredor 

multimodal de cargas e passageiros. Área de influência da Lagoa Merín e da Lagoa 

dos Patos.
121

 

o Dragagem e manutenção no Canal Sangradouro e no Canal de Acesso ao Porto de 

Santa Vitória do Palmar pelo Brasil e dragagem dos rios Cebollatí e Tacuarí. 

o Construção da segunda ponte sobre o Rio Jaguarão e acessos. 

 Livre Circulação de Bens e de Serviços: Este aspecto é considerado no 71° Protocolo 

Adicional do ACE 2; principalmente, nos procedimentos específicos do tratamento bilateral 

das medidas sanitárias e fitossanitárias. 

 Livre Circulação de Pessoas: Neste caso, o objetivo é a implantação de mecanismos para a 

simplificação das legalizações e sobre a residência permanente para ampliar os direitos dos 

cidadãos e garantir seu usufruto, independente da nacionalidade. 

 Integração Energética entre o Uruguai e o Brasil: O objetivo é avançar na integração dos 

diferentes sistemas de geração. 

O GAN visa reforçar o processo de integração entre o Brasil e o Uruguai em tudo o que diz respeito 

a melhorar a fluência do intercâmbio de bens e de serviços entre as duas economias. Isto inclui, 

além do mais, o aprofundamento da integração de infraestrutura e a livre mobilidade de pessoas. 

Em alguns aspectos, o Brasil e o Uruguai estão avançando para uma integração mais profunda. 

Integração produtiva: o caso da indústria automotiva  

Como foi apontado anteriormente, uma das linhas de trabalho acordadas pelo GAN foi a integração 

produtiva da indústria automobilística. Mediante o Protocolo LX do ACE 2, o Brasil e o Uruguai 

acordaram o estabelecimento de regras para o comércio bilateral de produtos do setor automotivo 

até a entrada em vigor da Política Automotiva do MERCOSUL. Essencialmente, o mencionado 

instrumento estabelece que será aplicada uma preferência tarifária de 100%, desde que os requisitos 

de origem sejam atendidos. A restrição estabelecida pelo Protocolo, diferentemente do flex, 

aplicado no comércio entre a Argentina e o Brasil, é a imposição de cotas às importações. No caso 

de elas serem superadas, será aplicada a tarifa vigente, descontando uma margem de preferência. O 

universo abrangido pelo Protocolo são peças, conjuntos e subconjuntos, incluindo pneumáticos, 

necessários para a produção de automóveis e de veículos acabados. Esta lista corresponde ao 

definido no Protocolo XXXI do ACE 18.
122

 

No Quadro 3 apresentam-se informações relativas ao comércio entre o Brasil e o Uruguai no 

contexto do ACE 2 para o período 2010-2012. Como já foi mencionado, o universo das posições 

incluídas na Lista 2 do Protocolo automotivo é muito mais amplo do que o que se refere ao grupo 

de partes e peças da classificação CUCI.
123

 O comércio automotivo do Uruguai com o Brasil é 

nitidamente deficitário para o primeiro, notadamente em veículos acabados, como é possível 

apreciar. Ainda assim, em partes e peças do grupo CUCI 784, o desequilíbrio não é tão 

                                                 
121 O sistema de transporte multimodal em Lagoa Merín e na Lagoa Dos Patos é um projeto que faz parte da Agenda 

Prioritária de Integração definida pelo Conselho de Infraestrutura e Planejamento (COSIPLAN/IIRSA) no contexto da 

UNASUL, ver http://www.iirsa.org. 
122 O Protocolo incorpora no ACE N° 18 a Decisão CMC 70/00, "Acordo sobre a Política Automotiva do MERCOSUL". 
123 Na Lista 2 não foram incluídas as posições relativas aos "Artigos NEP de material plástico", pois grande parte das 

importações brasileiras do Uruguai correspondiam a embalagens de plástico e distorciam as importações do Brasil da Lista 2. 

http://www.iirsa.org/


83 

pronunciado. Além disso, o coeficiente de comércio intra-industrial exibido por esse grupo é 

significativo: variou entre 47% (2010) e 36% (2012).
124

 Mas há outros componentes da lista de 

autopeças que registram níveis de intercâmbio intra-industrial de alguma significação: tubos, canos 

e mangueiras de plástico (em torno de 40%); tubos e canos de ferro e aço (90% em 2012); aparelhos 

elétricos para conexões (44% em 2012). 

Quadro 18. Intercâmbio comercial Brasil-Uruguai, ACE 2, 2010-2012 

Milhões de US$ 

ACE 2 

Exportações do Brasil para o 
Uruguai 

Importações brasileiras do 
Uruguai 

2010 2011 2012 2010 2011 2012 

ACE 2-60 LISTA 1 (Automotivo) 272,8 295,7 294,8 42,8 120,9 23,4 

ACE 2-60 LISTA 2 (Autopeças) 171,5 184,1 150,1 38,5 28,1 28,9 

Partes e peças (CUCI 784) 60,4 53,0 25,4 18,6 9,2 5,6 

Restante
a/
 1.086,7 1.694,8 1.741,5 1.492,9 1.604,5 1.766,6 

Total 1.531,1 2.174,6 2.186,3 1.574,2 1.753,5 1.818,9 

Nota: a/ Corresponde ao comércio restante entre Brasil e Uruguai. 

Fonte: SECEX. 

Os dados comerciais acima sugerem a possibilidade de aprofundar a integração produtiva no setor 

automotivo entre ambos os países. A presença de comércio intra-industrial em alguns conjuntos de 

autopeças denotaria a existência de algum tipo de especialização e integração; provavelmente, ações 

destinadas a promover a integração produtiva permitiriam fortalecer a atividade no Uruguai. Dado 

seu tamanho relativo, o Uruguai poderia se especializar naquelas produções de autopeças de "séries 

curtas", como peças e partes mecanizadas.  

D.  O Uruguai e a ampliação dos acordos comerciais 

O Vice-presidente da República Oriental do Uruguai, Danilo Astori, apresentou, em agosto passado, 

uma conferência em Colônia do Sacramento (Uruguai), na Universidade da Empresa, sobre 

"Inserção do Uruguai no mundo" (Astori, 2013). Durante a exposição, o Vice-presidente sugeriu 

que o MERCOSUL deveria realizar negociações para estabelecer um acordo de livre comércio com 

os EUA. Propôs, ainda, que os países menores pudessem assinar acordos de livre comércio com 

sócios de fora da região. O argumento apresentado dizia que, assim, a diversificação dos mercados 

seria facilitada, aproveitando as potencialidades, e os riscos diminuiriam. 

As aspirações do Uruguai para atingir uma relativa flexibilidade nos compromissos com o 

MERCOSUL e a busca de alternativas mediante acordos com outros blocos ou países têm estado 

presentes há muito tempo nos debates sobre a estratégia comercial do país. Como se lembrará, a 

proposta de um tratado de livre comércio (TLC) do Uruguai com os EUA foi alvo de consideração 

parlamentar durante a presidência de Tabaré Vázquez.
125

 No fim de 2006, desistiu-se do acordo por 

                                                 
124 Este grupo inclui carrocerias e suas partes, chassis, freios e servofreios, caixas de engrenagens, eixos de transmissão e 

suas partes, entre outros. 
125 Daniel Astori, atual Vice-presidente, era o Ministro da Fazenda da época e um ator de destaque nos debates sobre o tema. 
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causa da expressiva oposição no Frente Amplio, partido do governo.
126

 O Partido Colorado e o 

Partido Nacional (Branco) apoiavam a iniciativa; contudo o Presidente uruguaio também teve de 

enfrentar a oposição dos dois maiores sócios do MERCOSUL. 

O TLC foi substituído por um Trade and Investment Framework Agreement (TIFA), assinado no 

início de 2007. O acordo visa à criação de um clima favorável de investimentos e à expansão do 

comércio bilateral de bens e de serviços. As partes se comprometem a adotar as medidas necessárias 

para facilitar o intercâmbio de bens e de serviços e assegurar condições favoráveis no longo prazo. 

Para tal, estabeleceu-se um Conselho de Comércio e Investimentos. 

Recentemente, nos últimos meses, reiteraram-se as expressões de descontentamento a respeito do 

avanço do MERCOSUL, das dificuldades de acesso ao mercado ampliado, da consideração de 

assimetrias, e, frente a isso, a conveniência de diversificar mercados para aproveitar as 

potencialidades dos países pequenos.  

Na intervenção de Luis Porto, Subsecretário das Relações Exteriores do Uruguai, em 14 de agosto, 

no evento organizado pela Câmara de Exportadores da República Argentina, por ocasião do Dia da 

Exportação, salientou que o "Programa de Consolidação da União Aduaneira" estabelecido pela 

Dec. CMC N° 56/10 que determina um plano de trabalho para dar novo impulso aos temas de difícil 

concretização no âmbito do MERCOSUL "está praticamente congelado e os avanços foram 

escassos".
127

 A decisão considera a necessidade de avançar em 21 itens
128

 (ver BID-INTAL, 2011c). 

No mesmo sentido e no plano das decisões governamentais sobre o tema, cabe destacar o fato de o 

Uruguai ter solicitado sua participação como observador das negociações da Aliança do Pacífico.  

Para além das posições políticas no debate interno e da apresentação de argumentos, ferramenta das 

negociações com os demais membros do bloco, vale salientar que a cesta e os destinos de 

exportação do Uruguai experimentaram mudanças recentes, agindo como pano de fundo da 

estratégia comercial. É possível diferenciar dois momentos na avaliação das exportações do 

Uruguai. Na década de noventa, após a assinatura do Tratado de Assunção, a dinâmica das 

exportações uruguaias vinha da mão dos países sócios. Em termos constantes, as exportações 

praticamente dobraram. O aumento em relação ao resto do mundo era bastante baixo (9,2%). 

Contudo, a partir da década de 2000, a face da moeda passou a ser outra: o papel dinâmico no jogo 

foi desempenhado pelo resto do mundo. Durante os anos noventa, as exportações para o 

MERCOSUL cresceram em uma taxa média anual de 15%, enquanto o resto do mundo cresceu em 

                                                 
126 Segundo crônicas daquele momento, o Uruguai pretendia um acordo limitado a questões comerciais; já, os EUA, 

ofereciam o modelo de acordo "de segunda geração", incluindo o tema de serviços, compras governamentais, propriedade 

intelectual, entre outros. O modelo era o acordo assinado entre os EUA e o Peru. 
127 A Decisão CMC 56/10 sustenta "...que a consolidação da União Aduaneira requer avançar simultaneamente na 

eliminação da dupla cobrança da Tarifa Externa Comum, no aperfeiçoamento da política comercial comum, no pleno 

estabelecimento do livre comércio intrazona e na promoção da concorrência em bases equitativas e equilibradas no 

interior do MERCOSUL, dentre outros objetivos". 
128 Os itens são os seguintes: Coordenação Macroeconômica; Política Automotiva Comum; Incentivos; Defesa Comercial; 

Integração Produtiva; Regimes Comuns e Especiais de Importação; Regimes Nacionais de Admissão Temporária e Draw-

Back; Regimes Nacionais Especiais de Importação não contemplados em outros; Eliminação da Dupla Cobrança da Tarifa 

Externa Comum e a Distribuição da Renda Aduaneira; Simplificação e Harmonização dos Procedimentos Aduaneiros 

Intrazona; Revisão Integral da Consistência, Dispersão e Estrutura da Tarifa Externa Comum; Bens de Capital e Bens de 

Informática e de Telecomunicações; Listas Nacionais de Exceção à Tarifa Externa Comum; Ações Pontuais no Âmbito 

Tarifário; Regulamentos Técnicos, Procedimentos de Avaliação da Conformidade e Medidas Sanitárias e Fitossanitárias; 

Livre comércio intrazona; Coordenação sobre Medidas de Transparência; Coordenação em Matéria Sanitária e 

Fitossanitária; Zonas Francas, Zonas de Processamento de Exportações e Áreas Aduaneiras Especiais; Negociação de 

Acordos Comerciais com Terceiros Países e Regiões e Fortalecimento dos Mecanismos para a Superação das Assimetrias. 
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4%. A partir da primeira década de 2000, as exportações para a região aumentaram, na média, a 

1,5% anual, ao passo que as extrarregionais aumentaram a 11,6% anual. 

Ainda nos anos noventa, o incremento das exportações para o MERCOSUL era apoiado em 

produtos primários e manufaturas baseadas em recursos naturais; mas também em manufaturas de 

tecnologia média. Neste último caso, vários setores concorreram para explicar tal comportamento. 

De um lado, o setor automotivo -tanto autopeças quanto veículos acabados- e, do outro, alguns 

produtos da indústria química -produtos de polimerização; desinfetantes, herbicidas, fungicidas e 

pigmentos, tintas e vernizes. 

No que diz respeito ao resto do mundo, os produtos primários tiveram um comportamento misto, 

pois aumentaram as exportações de carne bovina e de arroz, mas diminuíram os volumes de peixe e 

lã. Dentre as manufaturas baseadas em recursos naturais, destacaram-se as exportações de laticínios 

e as madeiras em bruto e serradas.  

Na década de 2000, a imagem retornada pela estrutura das exportações era oposta: o dinamismo era 

mostrado pelo resto do mundo, pois as vendas para esse destino cresceram quase 150% entre 2002 e 

2008; liderando o crescimento os produtos primários (275%) e as manufaturas baseadas em 

recursos naturais. Essencialmente, o aumento das exportações para o resto do mundo foi resultado 

do incremento das exportações de carne bovina, de arroz, de sementes oleaginosas, de trigo, de 

queijo e de coalhada e também madeiras em bruto ou para a fabricação de polpa. No que concerne 

às exportações uruguaias para o MERCOSUL, aumentaram 48% nesse período. O desempenho foi 

influenciado pela redução das exportações de produtos primárias (-30%).  

De forma um tanto esquemática, na década de noventa, o crescimento das exportações uruguaias se 

concentrou no MERCOSUL (170%), enquanto que para o resto do mundo foi muito débil, só 8,5%. 

O aumento das exportações para a região apoiou-se nos produtos primários e nas manufaturas 

intensivas em recursos naturais. Mais de dois terços foram explicadas pelos dois grupos; mas as 

manufaturas de tecnologia média tiveram também um comportamento muito dinâmico e 

justificaram os 20% de aumento. 

A partir de 2002, as exportações para o resto do mundo lideraram o crescimento. Entre 

2002 e 2008, as vendas para esse destino cresceram em torno de 150%, enquanto para o 

MERCOSUL, 48%. Quase a totalidade do aumento das exportações para o resto do mundo 

foi explicado pelo incremento das exportações de produtos primários que contribui com 

90%. Contrariamente, nas exportações para o MERCOSUL, as manufaturas de tecnologia 

média e de tecnologia baixa contribuíram com mais de 90% do crescimento e os produtos 

primários caíram. 

Em síntese, o MERCOSUL deixou de ser o destino dinâmico das exportações uruguaias e foi 

substituído pelo resto do mundo. Enquanto no final dos anos noventa, o MERCOSUL era o destino de 

50% das exportações uruguaias, agora a proporção é em torno de 30%. Talvez tal dinamismo esteja 

motivando o interesse das autoridades uruguaias para abrir negociações comerciais com outros sócios.  

Cabe, no entanto, uma advertência: o dinamismo do resto do mundo é liderado pelos produtos 

primários; por conseguinte; atualmente, as exportações de produtos primários e de manufaturas 

baseadas em recursos naturais absorvem as três quartas partes das exportações totais, enquanto, no 

fim dos anos noventa, a proporção rondava os 60%. A cesta teria se tornado primária. 
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E. Saída da Vale do Rio Doce 

A Companhia Vale do Rio Doce é uma empresa multinacional de capital brasileiro fundada em 

1942, com sede na cidade do Rio de Janeiro, e uma das maiores firmas mineiras do mundo. Opera 

também em outras áreas, como logística, energia, siderurgia e petróleo, sendo, inclusive, um dos 

maiores operadores logísticos do Brasil. No final de janeiro de 2009, a empresa Rio Tinto vendeu o 

projeto Potássio Rio Colorado para a mineira Vale do Rio Doce. O projeto -localizado em 

Malargüe, província de Mendoza- supõe a exploração de uma jazida de cloreto de potássio, uma 

planta de processamento e instalações auxiliares na mina, rota de transporte do produto, estação de 

transferência, corredor ferroviário para transporte do produto da estação de transferência até o Porto 

de Bahía Blanca. 

No fim de 2012, a empresa suspendeu a construção da obra alegando o excessivo incremento dos 

custos da obra, que atingiriam US$ 10 bilhões, e devido a uma reestruturação dos projetos globais 

da empresa. Inicialmente, a Vale contratou a empresa de engenharia Techint para a realização dos 

trabalhos de Segurança e de Meio Ambiente nas instalações enquanto o projeto estivesse cancelado. 

A paralisação do projeto provocou uma enérgica reclamação da Argentina, solicitando explicações 

às mais altas autoridades do Brasil sobre as razões que teriam levado à suspensão da iniciativa. O 

investimento original do projeto era de quase US$ 6 bilhões, mas os aumentos dos custos internos 

incrementaram o valor do investimento em mais de 65%. O maior porte do projeto somado às 

dificuldades financeiras do grupo motivaram a decisão. Mesmo assim, a Vale comprometeu-se a 

financiar os pagamentos das demissões das empresas que tinham sido contratadas, o que 

demandaria não menos de $ 400 milhões. 
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CAPÍTULO V. RELAÇÕES EXTERNAS DO MERCOSUL 

Como foi apontado em capítulos anteriores, a adesão da República Bolivariana da Venezuela e do 

Estado Plurinacional da Bolívia absorveu grande parte dos esforços negociadores do MERCOSUL. 

Em relação à agenda externa, o bloco continuou as negociações com a União Europeia (UE) e 

também com o interesse na aproximação com a Aliança do Pacífico.  

No que diz respeito ao diálogo com a UE, têm se realizado sucessivas reuniões do Comitê de 

Negociações Birregionais. Particularmente, na última reunião dos Ministros das Relações Exteriores 

do MERCOSUL com o Comissário de Comércio da Comissão Europeia, centraram as discussões no 

mandato para negociar uma Associação Birregional ambiciosa e equilibrada. E decidiram que 

ambas as partes devem iniciar os respectivos trabalhos preparatórios internos para elaborar as 

substâncias das ofertas a serem trocadas, no máximo, no último trimestre de 2013. 

Quanto à Aliança do Pacífico, integrada por Chile, Colômbia, México e Peru, ficou formalmente 

constituída mediante a assinatura do Acordo Marco, em Antofagasta (Chile), em 6 de junho de 

2012. Os objetivos da Aliança é a construção "...de maneira participativa e consensual, de uma 

área de integração profunda para avançar progressivamente para a livre circulação de bens, 

serviços, capitais e pessoas...". 

O artigo 11 do Acordo Marco estabelece que, para atingir a condição de membro pleno, os novos 

sócios devem ter em vigor um acordo de livre comércio com cada uma das Partes. O Acordo Marco 

estabelece igualmente a categoria de "Estados Observadores" que atualmente conta com 21 

países.
129

 O MERCOSUL e os Estados Unidos também manifestaram interesse em se somar como 

observadores e estão esperando ser aceitos. 

A. Negociações MERCOSUL-União Europeia 

Antecedentes 

As negociações entre a UE e o MERCOSUL relativas ao estabelecimento de um acordo de 

associação entre os dois blocos estavam paralisadas desde outubro de 2004 e foram reatadas em 

maio de 2010, em meio ao agravamento da crise da Zona do Euro. Naquela altura, foi surpreendente 

o impulso com que as negociações foram reiniciadas e o ambicioso cronograma e conteúdo do 

acordo. Posteriormente, conforme os entendimentos avançavam, surgiram dificuldades para um 

progresso acelerado dos trabalhos. 

Entre julho de 2011 e junho de 2012 foram realizadas três reuniões do Comitê de Negociações 

Birregionais (CNB). Por ocasião do relançamento das negociações em 2010, os dois blocos 

decidiram concentrar os esforços nos textos normativos do acordo, e planejaram o começo do 

intercâmbio das ofertas de acesso a mercados para maio de 2012, fato que não chegou a se 

concretizar. Também não se realizou a XXV Reunião do CNB, prevista para julho de 2012 em 

Brasília, cancelada em virtude das dificuldades de agenda surgidas por causa da suspensão do 

Paraguai e da entrada da Venezuela no MERCOSUL. A opção de progredir nos aspectos 

normativos do acordo que surgia, em 2010, como alternativa estratégica a fim de evitar as 

                                                 
129 Nesses casos, a admissão dos mesmos é realizada por unanimidade dos sócios e o Conselho de Ministros definirá as 

condições de sua participação. A lista de Estados Observadores é atualmente integrada por Alemanha, Austrália, Canadá, 

Costa Rica, Equador, El Salvador, Espanha, França, Guatemala, Honduras, Itália, Japão, Nova Zelândia, Países Baixos, 

Panamá, Portugal, República Dominicana, Reino Unido e Suíça. É também integrada por dois países do MERCOSUL: 

Paraguai e Uruguai. 
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dificuldades para a definição das questões de fundo também não resultou ser um caminho que 

levasse à materialização do acordo (BID-INTAL, 2013b). 

Negociações recentes 

Comitê de Negociações Birregionais. Entre os dias 22 e 26 de outubro de 2012, realizou-se em 

Brasília a XXV Reunião do Comitê de Negociações Birregionais União Europeia-MERCOSUL. O 

documento final do encontro exprime que os negociadores reconhecem os significativos avanços na 

parte normativa do acordo, mas também os espaços limitados para continuar com a abordagem 

atual. Os participantes europeus chamaram a atenção sobre a necessidade de passar a uma etapa de 

intercâmbio de ofertas para o acesso aos mercados nas áreas de bens, de serviços, de investimentos 

e de compras governamentais. Os representantes do MERCOSUL consideraram que as negociações 

de Brasília tinham atingido um ponto no qual seria necessário procurar orientação ministerial. 

Assim, avaliou-se que a reunião ministerial União Europeia-MERCOSUL, que seria realizada em 

Santiago do Chile, em janeiro de 2013, em paralelo à Cúpula entre os países da América Latina e do 

Caribe e a União Europeia, seria uma oportunidade propícia para os Ministros marcarem os rumos 

que as negociações deveriam seguir. 

No que tange às questões comerciais, o grupo de trabalho do Comitê revisou os textos normativos 

do Acordo Birregional relacionados a serviços e investimentos, compras governamentais, 

facilitação do comércio e questões conexas, direitos de propriedade intelectual e regras de origem, 

segundo detalhado a seguir: 

Serviços e investimentos: A reunião aconteceu de forma construtiva. Os debates permitiram alguns 

avanços, principalmente, em matéria de telecomunicações e de transparência. As Partes 

continuaram as deliberações sobre o capítulo e, de maneira particular, sobre as disposições relativas 

à presença temporária de pessoas físicas, serviços postais e de telecomunicações. Também foram 

trocados pontos de vista a respeito dos serviços de transporte marítimo. A UE forneceu informações 

referentes aos serviços de TI. 

Compras governamentais: Prosseguiu a negociação do texto do capítulo sobre compras 

governamentais, utilizando, como base para as deliberações, o documento de trabalho consolidado 

que havia sido preparado em rodadas anteriores. Avançou-se em algumas questões, como as 

condições para as participações nas ofertas, as especificações técnicas e os editais, o tratamento das 

ofertas e a alocação de contratos, a transparência e as informações sobre compras governamentais. 

As duas partes tiveram intercâmbios construtivos de opiniões e propostas relativas a diversos temas 

regulamentares, como uma nova proposta de texto baseado no texto do MERCOSUL concernente 

aos métodos de contratação. Uma das limitações enfrentadas pelo MERCOSUL é que o bloco ainda 

não conta com um protocolo de compras governamentais. 

Facilitação de comércio e assuntos conexos: Em linha com o compromisso da XXIV Reunião do 

Comitê Birregional, a UE encaminhou proposta ao MERCOSUL, e o bloco regional encaminhou as 

suas para a UE. Durante a rodada de negociações, continuaram as discussões sobre os temas que 

ainda requeriam resolução. 

As principais dificuldades na área normativa estão concentradas nos seguintes temas:  

 Restrições às exportações: a União Europeia insiste em incorporar compromissos para 

eliminar impostos sobre as exportações no acordo birregional. Cabe salientar que, enquanto 

as normas da OMC, em matéria de exportações, proíbem a adoção de restrições 

quantitativas, nada dizem sobre sua tributação. 



 89 

 Medidas de apoio interno à produção agrícola: a UE não aceita qualquer tipo de 

negociação nestes temas. 

 Subsídios às exportações agrícolas: o MERCOSUL exige que os subsídios às exportações 

agrícolas no comércio entre os dois blocos sejam eliminados. 

 Tarifa base: o MERCOSUL aspira a que a tarifa base seja preferencial, de modo que os 

produtos incluídos no SGP europeu tenham como ponto de partida a tarifa preferencial.  

Propriedade intelectual: Aqui está um dos temas difíceis da negociação. O debate é focado nos 

direitos autorais, nas indicações geográficas e também na importância de discutir profundamente o 

tema dos vinhos. Sobre as listas das indicações geográficas, o MERCOSUL considera que as 

discussões não amadureceram o suficiente, nesta etapa, para continuar com sua revisão. Quanto aos 

questionários trocados durante a última reunião do Grupo, o MERCOSUL respondeu às perguntas 

relacionadas à propriedade intelectual, e a UE respondeu às questões sobre a aplicação dos direitos 

autorais. A UE e o MERCOSUL apresentaram observações gerais a respeito das normas e dos 

regulamentos técnicos em vinhos. 

Regras de Origem: Foi discutida a maior parte dos temas pendentes do protocolo de origem, 

incluindo a pesca, algumas das disposições relativas à certificação e às normas específicas de 

produtos para a agricultura. No que se refere à pesca, o MERCOSUL reiterou que não podia aceitar 

a proposta da UE e repetiu que os produtos pesqueiros da zona econômica exclusiva devem ter 

origem na zona litorânea onde foram capturados. A UE indicou novamente que não podia aceitar a 

posição do MERCOSUL e repetiu a necessidade de aplicar as condições dos navios além do mar 

territorial. Também foram trocadas informações sobre as respectivas legislações concernentes às 

licenças de pesca. Em relação à certificação e à prova de origem, a UE respondeu a algumas 

perguntas adicionais e esclareceu alguns pontos sobre o tema. As consultas do MERCOSUL na 

matéria ainda estão em curso. 

Reunião Ministerial MERCOSUL-União Europeia 

Por ocasião da reunião da Comunidade dos Estados Latino-americanos e Caribenhos (CELAC) -

órgão intergovernamental de âmbito regional, herdeiro do Grupo Rio -, celebrada em Santiago do 

Chile, em 26 de janeiro de 2013, foi levado a efeito um encontro dos Ministros das Relações 

Exteriores do MERCOSUL com o Comissário de Comércio da Comissão Europeia. 

Nesse contexto, os Ministros centraram as discussões no mandato para negociar uma Associação 

Birregional ambiciosa e equilibrada. Revisaram os avanços das nove reuniões técnicas do pilar 

comercial do acordo e reconheceram os avanços nas negociações. Os Ministros salientaram a 

importância de uma atmosfera construtiva para garantir o progresso na seguinte etapa da 

negociação. E decidiram que ambas as partes deviam iniciar os respectivos trabalhos preparatórios 

internos para elaborar as substâncias das ofertas a serem trocadas no último trimestre de 2013 (El 

País, 2013). 

B. Aliança do Pacífico
130

 

Em outubro de 2010, o Presidente do Peru, Alan García, convidou o Panamá, a Colômbia, o 

Equador, o Peru e o Chile a formarem uma "área de integração profunda", na qual se garantisse a 

                                                 
130 Parte deste capítulo é baseado no relatório do SELA (2013). 
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livre circulação de bens, de serviços, de capitais e de pessoas. Posteriormente, na Cúpula Ibero-

americana de Mar del Plata (Argentina) de 3 e 4 de dezembro de 2010, o Presidente do Chile, 

Sebastián Piñeyra, convocou os Presidentes do Peru, da Colômbia e do México para uma reunião a 

fim de discutir o fortalecimento de sua relação através de uma integração profunda. Naquele 

momento, os quatro países acordaram a realização de uma reunião ministerial com vistas à 

definição dos passos a serem dados para a concretização do projeto. 

Em 28 de abril de 2011, os Chefes de Estado do Chile, da Colômbia, do México e do Peru acordaram, 

na Declaração de Lima, estabelecer a Aliança do Pacífico (AP) com o objetivo de "...avançar 

progressivamente para a livre circulação de bens, serviços, capitais e pessoas". Também foi 

convidado Panamá como país observador do processo. A Aliança ficou formalmente constituída 

mediante a assinatura do Acordo Marco da Aliança do Pacífico, em Antofagasta (Chile), em 6 de 

junho de 2012. O artigo 3° do Acordo Marco estabelece que o objetivo da Aliança é a construção 

"...de maneira participativa e consensual, de uma área de integração profunda para avançar 

progressivamente para a livre circulação de bens, serviços, capitais e pessoas...". A Aliança dará 

impulso a um maior crescimento, desenvolvimento e competitividade das economias dos países sócios 

a fim de atingir maior bem-estar, a superação das desigualdades socioeconômicas e a inclusão social 

de seus habitantes. Também manifesta o objetivo de se transformar em uma plataforma de articulação 

política, de integração econômica e comercial e de projeção para o mundo, dando especial ênfase à 

área Ásia-Pacífico. Assim, abre-se a possibilidade de propor agendas de negociações conjuntas dos 

membros da Aliança, em virtude da resposta positiva de países como o Japão, a Coreia e a China, os 

quais viram tal modelo de integração com grande interesse. 

A fim de atingir os objetivos apontados, foram acordadas as seguintes ações: 

 Liberalizar o intercâmbio comercial de bens e de serviços, com vistas a consolidar uma 

zona de livre comércio entre os países sócios. 

 Avançar para a livre circulação de capitais e para a promoção dos investimentos entre os 

sócios. 

 Desenvolver ações de facilitação do comércio e dos assuntos aduaneiros. 

 Promover a cooperação entre as autoridades migratórias e consulares e facilitar o 

movimento de pessoas e o trânsito migratório no território dos Estados Partes. 

 Contribuir para a integração dos países mediante o desenvolvimento de mecanismos de 

cooperação. 

 Também se estabelece a coordenação da prevenção e contenção do crime organizado 

transnacional. 

Organização institucional 

A Reunião de Presidentes, coordenada pela Presidência Pro Tempore -exercida anualmente por 

ordem alfabética- é o órgão político de mais alto nível da AP. O órgão executivo é o Conselho dos 

Ministros das Relações Exteriores e Responsáveis pelo Comércio Exterior. Em virtude de suas 

faculdades, o Conselho poderá adotar decisões, as quais, em conjunto com os outros acordos 

surgidos da Aliança, conformarão o ordenamento jurídico da Aliança. 
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O Conselho de Ministros conta com apoio e assessoria do Grupo de Alto Nível (GAN), integrado 

pelos Vice-ministros das Relações Exteriores e do Comércio e pelos Grupos de Trabalho que 

estimar necessários conformar. Atualmente, encontram-se funcionando os seguintes grupos: 

 Comércio e Integração: este grupo é responsável pelas negociações de questões tarifárias, 

normativa de origem, obstáculos técnicos ao comércio (OTC), medidas sanitárias e 

fitossanitárias (MSF), facilitação do comércio e cooperação aduaneira. 

 Serviços e Capitais: este grupo é responsável pelas negociações sobre investimento, 

comércio transfronteiriço de serviços, serviços financeiros, telecomunicações, transporte 

aéreo e serviços profissionais de engenharia. 

 Cooperação: os principais assuntos abordados por este grupo são a plataforma de 

mobilidade estudantil e acadêmica, a rede de pesquisa científica em matéria de mudança 

climática, a interconexão física e o Fundo Comum de Cooperação.  

 Movimento de Pessoas de Negócios e Facilitação para o Trânsito Migratório: os temas 

principais são a facilitação do trânsito migratório e a livre circulação de pessoas de 

negócios; a cooperação consular e um programa de estudo e trabalho para estudantes, bem 

como o esquema de cooperação e de intercâmbio de informações sobre fluxos migratórios.  

 Assuntos Institucionais: o objetivo principal é acordar todos os instrumentos relacionados 

aos assuntos institucionais da Aliança do Pacífico. 

Estados Partes  

Conforme mencionado no início, o artigo 11 do Acordo Marco institui um requisito particular para a 

adesão como membro de pleno direito à Aliança do Pacífico: nos novos Estados Partes deve vigorar 

um acordo de livre comércio com cada uma das Partes. Inicialmente, são Estados Partes: Colômbia, 

Chile, México e Peru. Desde um primeiro momento, o Panamá manifestou seu interesse em ser Estado 

Parte e, posteriormente, a Costa Rica fez o mesmo. Recentemente, o Canadá e a Guatemala também o 

fizeram. O caso do Canadá, como país desenvolvido e não latino-americano nem caribenho, poderia 

significar, acima de tudo, a necessidade de flexibilizar sua política migratória para os objetivos sobre 

liberação do movimento de pessoas adotados pela Aliança. Além disso, como foi mencionado no 

começo, o Acordo Marco estabelece a categoria de "Estados Observadores".  

Avanços na construção da Aliança do Pacífico 

As declarações das Cúpulas Presidenciais são o guia para acompanhar os progressos no processo de 

integração. Na I Cúpula, realizada em Lima, em 28 de abril de 2011, os Presidentes do Peru, da 

Colômbia, do Chile e do México colocaram as bases do acordo e encomendou-se a elaboração do 

Projeto de Acordo Marco aos Ministros do Comércio e das Relações Exteriores.  

A II Cúpula foi realizada em Mérida, Yucatán (México), em 4 de dezembro de 2011. Além dos 

quatro Presidentes da Aliança, participou como observador o Presidente do Panamá. Na ocasião, 

destacaram-se os avanços dos trabalhos relativos à assinatura do Memorando de Entendimento 

sobre a Plataforma de Cooperação do Pacífico nos temas de: meio ambiente e mudança climática; 

inovação, ciência e tecnologia; MPeMEs e desenvolvimento social; a assinatura do Memorando de 

Entendimento criado pelo Comitê Conjunto Misto para a Promoção do Comércio de Serviços e o 
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Investimento; a adoção de um Guia de Requisitos para a Mobilidade de Pessoas de Negócios e a 

Facilitação da Mobilidade de Pessoas entre os Países Membros. 

A III Cúpula foi realizada de forma virtual em 5 de março de 2012. Participaram como 

observadores, além da Costa Rica e do Panamá, o Canadá (como convidado especial), a Austrália e 

o Japão. Na oportunidade, aprovou-se o Acordo Marco da Aliança do Pacífico, visando a sua 

assinatura. Foram estabelecidos os objetivos deste novo fórum internacional: o desenvolvimento 

progressivo dos países membros através da inclusão social e da construção de uma área de 

integração que permita a livre circulação de bens, de serviços, de capitais e de pessoas. 

A assinatura do Acordo Marco da Aliança do Pacífico foi realizada na IV Cúpula em Antofagasta 

(Chile), no dia 6 de junho de 2012, e a ratificação legislativa está em andamento nos respectivos 

congressos nacionais. Conforme o artigo 13, sessenta dias após a data de depósito do último 

instrumento de ratificação, entrará em vigor o Acordo Marco.
131

 O México, o Chile e o Peru 

completaram a aprovação do Acordo em seus respectivos Congressos. No caso da Colômbia, o 

processo está pendente da aprovação parlamentar.
132

 

A V Cúpula foi celebrada em Cádiz (Espanha), em 17 de novembro de 2012, no contexto da XXII 

Cúpula Ibero-americana. Além da Costa Rica e do Panamá, somaram-se como Estados 

Observadores a Austrália, o Canadá, a Espanha, a Nova Zelândia e o Uruguai. Os grupos de 

trabalho avançaram nos seguintes temas: 

 Comércio e Integração: a vontade de liberar completamente um mínimo de 90% do 

universo tarifário na entrada em vigor do Acordo. As negociações de acesso ao mercado 

serão completadas em 2013.  

 Facilitação do Comércio: foi ratificada a agenda em matéria da certificação de origem 

eletrônica, dos acordos para o reconhecimento do Operador Econômico Autorizado e da 

cooperação aduaneira.  

 Serviços e Capitais: Foi conformada pelo Comitê Público-Privado para aproveitamento dos 

capítulos de investimento e de serviços dos TLC e dos acordos bilaterais de investimento 

dos países da Aliança. 

 Movimento de Pessoas: o México dispensará o visto por 180 dias a visitantes da Colômbia 

e do Peru. Igualmente, foram reconhecidos os avanços para a adoção de um esquema de 

intercâmbio de informações sobre alertas migratórios por razões de segurança (BID-

INTAL, 2013a). 

 Agências de Promoção: Decidiu-se a abertura de escritórios compartilhados, o 

desenvolvimento de atividades conjuntas de promoção de investimentos e a I Macro 

Rodada de Negócios em 2013, em Cali (Colômbia).  

                                                 
131 Na declaração final, os Presidentes fizeram menção especial ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), na 

qual sublinharam o apoio técnico e institucional recebido durante todo o processo. O BID, através do Setor de Integração 

e Comércio (INT), tem apoiado, em diversas áreas identificadas como prioritárias, o processo, no contexto dos Grupos de 

Trabalho, nomeadamente: (i) Movimento de pessoas de negócios e facilitação para o trânsito migratório, incluindo a 

cooperação policial; (ii) Comércio e integração, incluindo a facilitação comercial e a cooperação aduaneira; (iii) Serviços 

e capitais, incluindo a possibilidade de integrar as bolsas de valores; e (iv) Cooperação e mecanismos de solução de 

diferenças. 
132 Aliança do Pacífico. 

http://alianzapacifico.net/
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A VI Cúpula foi realizada no dia 27 de janeiro de 2013 em Santiago do Chile, no contexto da I 

Cúpula CELAC-UE. Os Presidentes ratificaram os significativos avanços realizados pelos grupos 

técnicos e de trabalho e as atividades previstas para 2013. Assim, determinaram que, no primeiro 

semestre de 2013, deveriam finalizar as negociações relativas a: Acesso a Mercado para o Comércio 

de Bens; Regime de Origem; Medidas Sanitárias e Fitossanitárias; Obstáculos Técnicos ao 

Comércio; Facilitação do Comércio e Cooperação Aduaneira; Serviços (incluindo Serviços 

Financeiros, Transporte Marítimo, Telecomunicações, Serviços Aéreos e Serviços Profissionais); 

Investimentos e Compras Públicas.  

A VII Cúpula Presidencial foi realizada em Cali (Colômbia) em agosto de 2013, ocasião na 

qual a Colômbia recebeu do Chile a Presidência Pro Tempore. Os Presidentes salientaram os 

seguintes avanços:  

 Aceitação do Equador, de El Salvador, da França, de Honduras, do Paraguai, de Portugal e 

da República Dominicana como novos Estados Observadores.  

 O acolhimento da Costa Rica para ser Estado Parte. Com este propósito, na próxima 

reunião do Grupo de Alto Nível (GAN), será estabelecido um grupo de trabalho. 

 A importância de intensificar os fluxos de comércio e investimento e a cooperação entre a 

Aliança do Pacífico e terceiros países. O estabelecimento do Conselho Empresarial da 

Aliança do Pacífico e o I Encontro Empresarial, que reuniu mais de 500 empresários de 

diferentes setores e países. 

 A transcendência de compartilhar as sedes diplomáticas, consulares e de promoção comercial. 

No contexto das negociações da Aliança do Pacífico, salientaram-se os seguintes avanços: 

 Definição da desoneração total de tarifas para o universo tarifário. Conforme a medida, 

90% desse universo terá tarifa zero na entrada em vigor do Acordo e os 10% remanescentes 

serão desonerados conforme acordado entre as Partes. 

 Capítulo de Facilitação do Comércio e Cooperação Aduaneira. 

 Diretrizes de um "Acordo Interinstitucional de Cooperação das Autoridades Sanitárias dos 

Países da Aliança do Pacífico" em medicamentos. 

 Negociações em: Investimentos, Comércio Transfronteiriço de Serviços, Serviços 

Profissionais, Serviços de Telecomunicações, Serviços Financeiros, Serviços Marítimos e 

Transporte Aéreo. 

 Assinatura do Acordo para o estabelecimento do Fundo de Cooperação da Aliança do 

Pacífico. Neste sentido, foram salientados os resultados da primeira chamada para bolsas na 

Plataforma de Mobilidade Acadêmica e Estudantil e o lançamento de uma segunda chamada.  
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Finalmente, os Presidentes instaram a: 

 Assinar e implantar o "Acordo Interinstitucional de Cooperação das Autoridades Sanitárias 

dos Países da Aliança do Pacífico", para agilizar a concessão de registros sanitários de 

medicamentos. 

 Preparar e implantar um plano de trabalho com ações conjuntas e específicas de cooperação 

entre os escritórios de propriedade intelectual. 

 Avançar na implantação de medidas adicionais de facilitação de trânsito de pessoas em 

pontos de controle migratório; fortalecer o mecanismo de intercâmbio de informações 

atualmente usado para conferir garantia e segurança no trânsito de pessoas e elaborar um 

programa de mobilidade de jovens. 

 Trocar informações sobre tributação, conforme os mais altos padrões internacionais 

sobre o tema. 

 Definir mecanismos de apoio para pequenas e médias empresas. 

Por último, cabe acrescentar que, no contexto da IX Ministerial da Aliança do Pacífico (AP) realizada 

em 25 e 26 de agosto, na Riviera Maya (México), os chanceleres e os ministros de comércio do Chile, 

da Colômbia, do México e do Peru anunciaram a finalização das negociações comerciais. O acordo 

comercial considera a desoneração imediata de 90% do universo tarifário (assim que entrar em vigor o 

instrumento) -as outras partidas serão desoneradas conforme o acordado pelas partes- e consta de 

disciplinas sobre acesso a mercados, regras de origem, facilitação do comércio, obstáculos técnicos ao 

comércio, medidas sanitárias e fitossanitárias, serviços e investimentos e compras públicas. Os 

resultados da negociação foram apresentados em 25 de setembro, no Fórum Empresarial da AP 

realizado em Nova York, no contexto da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, 

visando promover a AP junto a investidores (BID-INTAL, 2013d). 

Relações externas dos países da Aliança do Pacífico 

Uma das características da Aliança do Pacífico é que cada um dos países sócios conformou 

numerosos acordos comerciais com terceiros países, além dos acordos mantidos entre eles. Uma 

revisão comparativa do conteúdo temático e dos compromissos específicos dos TLC, em vigor entre 

os membros da Aliança do Pacífico, mostra, como é de se esperar, bastantes elementos comuns, 

principalmente dentro do comércio de bens e nos quadros gerais das disciplinas sobre serviços e 

investimentos, embora existam diferenças.
133

 

Os produtos agropecuários mereceram tratamento especial em termos de cronograma de 

desoneração especial no TLC da Colômbia e do México, e usufruem também de disciplinas 

particulares na CAN; da mesma forma, nos TLC do México com o Chile e com a Colômbia, foi 

necessário acordar um capítulo especial para o Setor Automotivo, o qual inclui disposições 

especiais relativas a acesso a mercados.  

                                                 
133 O México e o Chile têm um Tratado de Livre Comércio (TLC) desde 1998 no contexto do ACE 41; o Chile e a 

Colômbia, um TLC dentro do ACE 24 desde 2006; o Peru e o Chile têm vigente um TCL desde 2009 e o México e o Peru, 

um TCL desde 2012 e a Colômbia e o México, um TCL desde 1995 no contexto do ACE 33. A Colômbia e o Peru fazem 

parte da Comunidade Andina das Nações. Ver BID-INTAL (2011b). 
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Em Serviços, além do capítulo geral sobre comércio transfronteiriço, tratam-se em capítulo à parte 

os seguintes subsetores: Transporte Aéreo (Chile-México), Telecomunicações (Chile-México e 

Colômbia-México), Serviços Financeiros (Colômbia-México e México-Peru) e Reconhecimento 

Mútuo de Diplomas e Estudos (México-Peru). Na CAN, dispõe-se um amplo acordo sobre 

liberalização de serviços, abrangendo compras públicas deste setor, além de se dispor de 

mecanismos normativos e institucionais para telecomunicações, transporte (aéreo, marítimo e 

terrestre), turismo, movimento de trabalhadores e investimentos. 

A Propriedade Intelectual é incluída nos TLC do México com o Chile e com a Colômbia, existe um 

compromisso geral em Chile-Peru e uma normativa bastante detalhada na CAN. As Compras do 

Setor Público são incluídas nos TLC do Chile com a Colômbia e nos TLC dos dois países com o 

México, enquanto na CAN, como foi citado, estão liberalizadas para o setor de serviços. Os temas 

trabalhistas e ambientais são unicamente incluídos em Chile-Colômbia, embora seja necessário 

salientar que o capítulo ambiental faz parte do programa de cooperação da Aliança do Pacífico. 

Quanto ao tema da Promoção Comercial, só aparece incluído no TLC Chile-Peru. No que diz 

respeito a um capítulo de Cooperação, como costuma ser incluído nos TLC com os países 

desenvolvidos, encontra-se nos do Chile com a Colômbia e com o Peru, mas a cooperação, em 

muito amplas facetas, é uma atividade que faz parte da agenda de trabalho da CAN. 

Os acordos comerciais dos países da Aliança do Pacífico com terceiros países, como pode se 

observar no Quadro 19, são numerosos. Essencialmente, são dois tipos de acordo: tratados de livre 

comércio (TLC) e acordos de abrangência parcial no contexto da ALADI ou acordos no contexto da 

CAN. O Chile é o país membro da AP que tem mais TLC assinados com países fora da região (13 

acordos), seguido pelo Peru (8 acordos). O México tem 6 e a Colômbia, 5. Os quatro sócios da AP 

contam com acordos de abrangência parcial com o MERCOSUL. E também os quatro têm TLC 

com os EUA, com o Canadá e com a União Europeia. 

Com o Triângulo Norte da América Central só faltaria a negociação de um TLC da parte do Peru. 

Também merecem destaque as negociações do Chile, do México e do Peru com países da Ásia, em 

particular, com o Japão, e o acordo Transpacífico (Brunei, Chile, Nova Zelândia e Cingapura) e Coreia. 

Com a China, o Chile e o Peru são os países que negociaram, até agora, tratados de livre comércio. 

Como se mencionou no início do capítulo, o MERCOSUL solicitou sua admissão como "Estado 

Observador" da Aliança do Pacífico. A solicitação do MERCOSUL provocou um debate dentro da 

Aliança. A discussão se refere a se o MERCOSUL pode ocupar a categoria de Observador como 

bloco ou de maneira individual. A Colômbia propôs que, independentemente de cada um dos 

Estados Membros desse bloco o solicitarem de forma individual, o bloco devia ser convidado em 

seu conjunto. O Peru, por sua vez, precisou que haveria três possíveis alternativas diante da 

solicitação do MERCOSUL: (i) que participasse como convidado; (ii) que, na medida em que a 

qualidade de Observador na Aliança estivesse ligada à condição de Estado, cada Estado membro do 

MERCOSUL solicitasse a mesma qualidade separadamente; (iii) propor um mecanismo de diálogo 

Aliança do Pacífico-MERCOSUL, conforme o estabelecido no Acordo Marco. Em qualquer caso, 

tanto o Peru quanto a Colômbia deixaram claro que não era possível nem seria conveniente dar uma 

resposta negativa à solicitação do MERCOSUL. Mesmo assim, prevalece o critério de que a 

condição de observador é reservada à condição de Estado. 
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Quadro 19. Acordos comerciais dos Estados da Aliança do Pacífico 

País/Região Colômbia Chile México Peru 

Área Europeia de Livre Comércio TLC 2011 TLC 2004 TLC 2001 TLC 2011 

União Europeia Negociado TLC 2003 TLC 2000 TLC 2013 

TLCAN     TLC 1994   

Canadá TLC 2011 TLC 1997   TLC 2009 

Estados Unidos TLC 2012 TLC 2006   TLC 2009 

Triângulo Norte (El Salvador, Guatemala, Honduras) 
TLC 

2009/2010 
TLC 

10/08/2002 
TLC 2001   

Nicarágua AAP 1984 TLC 2012 TLC 1998   

MERCOSUL AAP 2005 AAP 1996 AAP 2006 AAP 2005/6 

Equador CAN AAP 1995 AAP CAN 

Bolívia CAN AAP 1993 AAP 2010 CAN 

Venezuela AAP 2012 AAP 1993 AAP AAP 

Cuba AAP 2001 AAP 1999 AAP   

CARICOM AAP 1995       

Turquia   TLC 2011     

Israel     AAP 2000   

Malásia   TLC 2012     

Japão   TLC 2007 TLC 2005 TLC 2012 

Acordo Transpacífico   TLC 2006 AAP 1973 AAP 1973 

Coreia TLC 2013 TLC 2004 Negociado TLC 2012 

China   TLC 2006   TLC 2010 

Cingapura       TLC 2009 

Índia   AAP 2007     

Austrália   TLC 2009     

Tailândia       AAP 2011 

Notas: AAE: Acordo de Associação Econômica. AAP: Acordo de Abrangência Parcial. ACE: Acordo de Complementação Econômica - 

ALADI. CAN: Comunidade Andina de Nações. TLC: Tratado de Livre Comércio. 

Fonte: OEA-SEDI-DDECT: Sistema de Informação sobre Comércio Exterior (SICE), novembro de 2013. 

Dimensão econômico-comercial da Aliança do Pacífico e do MERCOSUL 

O Quadro 20 oferece alguns indicadores econômicos e comerciais de ambos os blocos e de cada um 

dos respectivos membros. 

No que tange ao comércio entre ambos os acordos, e segundo dados de 2012, as exportações do 

MERCOSUL para a AP representam 6,1% das vendas totais. Por sua vez, as importações 

provenientes da AP atingem a mesma percentagem a respeito das importações totais realizadas 

pelos países do bloco do sul. Assim, o balanço comercial resulta favorável para estes últimos. Nas 

exportações do MERCOSUL prevalecem as Máquinas e o Equipamento de Transporte (28%), e os 

Produtos alimentícios ocupam o segundo lugar (19,8%). Pelo contrário, nas importações 

provenientes da Aliança do Pacífico sobressaem também as Máquinas e o Equipamento de 

Transporte (28,3%), mas também outros conjuntos de manufaturas, como Produtos Químicos 
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(19,2%) e Artigos Manufaturados Classificados segundo o Material (26%).
134

 O mais saliente do 

intercâmbio entre o MERCOSUL e a Aliança do Pacífico é que as importações do MERCOSUL são 

em 80% manufaturas; enquanto, nas exportações do MERCOSUL para a AP, as manufaturas não 

atingem 60% e os produtos alimentícios são um segmento importante (Quadro 21).  

Quadro 20. Aliança do Pacífico-MERCOSUL 

Indicadores econômicos e de comércio exterior 

Países-Acordos 

PIB 2012 
(milhões  
de US$ 

circulantes) 

População 
(milhões) 

PIB per capita 
(milhares de 

US$ 
circulantes) 

Exportações Importações 
Coeficiente de 

comércio 
exterior (%) 2011 (milhões de US$) 

Colômbia 369.813 48.374 7.747 62.577,4 61.726,3 16,8 

México  1.173.600 119.321 9.946 365.243,4 380.613,8 31,8 

Peru 203.833 30.297 6.806 50.632,9 43.463,5 23,1 

Aliança do Pacífico 1.747.246 197.992 8.825 478.453,7 485.803,6 27,6 

Argentina 477.028 41.425 11.614 84.051,0 74.319,0 16,6 

Brasil 2.252.926 199.985 11.354 256.040,0 226.236,0 10,7 

Paraguai 25.297 6.782 3.790 7.776,4 12.367,4 39,8 

Uruguai 49.919 3.407 14.703 7.911,8 10.726,4 18,7 

Venezuela 382.424 30.390 12.772 92.811,0 51.408,0 18,9 

MERCOSUL 3.187.594 281.989 11.304 448.590,2 375.057 12,9 

Fonte: CEPAL (2012) e Perfis Nacionais. 

Quadro 21. Comércio do MERCOSUL com a Aliança do Pacífico 

Ano 2012, em percentual 

CUCI Rev. 3 
Exportações Importações 

Mundo AP Mundo AP 

Produtos alimentícios 20,7 19,8 4,6 6,8 

Bebidas e fumo 1,1 0,4 0,4 0,9 

Materiais crus não comestíveis 19,2 3,4 2,7 8,4 

Combustíveis e lubrificantes 26,8 13,7 14,4 3,9 

Gorduras e óleos 2,1 2,6 0,5 0,2 

Produtos químicos 5,4 12,8 18,2 19,2 

Artigos manufat. classif. s/material 8,6 16,1 12,0 26,0 

Máquinas e equipamento de transporte 12,3 28,0 39,9 28,3 

Artigos manufaturados diversos 1,6 3,1 7,1 6,3 

Outros 2,1 0,0 0,2 0,0 

Total  100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Elaboração própria baseada no COMTRADE. 

                                                 
134 As importações do MERCOSUL da Aliança do Pacífico são influenciadas pelas exportações mexicanas de automóveis. 
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