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APRESENTAÇÃO 
 
 
 
 
 

Os Cadernos CEDEC têm como objetivo a divulgação dos resultados das 

pesquisas e reflexões desenvolvidas na instituição. 

O CEDEC é um centro de pesquisa, reflexão e ação. Como associação civil 

sem fins lucrativos e econômicos, reúne intelectuais e pesquisadores diferenciados 

no tocante à formação e às posições teóricas e político-partidárias. Fundado em 

1976, com sede em São Paulo, o CEDEC dedica-se ao estudo de problemas da 

realidade brasileira nas suas dimensões locais e internacionais e à sua vocação de 

espaço plural de debates. Em ambos os casos o foco incide sobre alguns temas 

centrais: os direitos e a justiça social, a constituição e consolidação da cidadania, as 

instituições e as práticas democráticas, as políticas públicas vistas da perspectiva do 

seu caráter público, as relações internacionais e a integração regional. 

Suas atividades incluem projetos de pesquisa, seminários, encontros e 

workshops, uma linha de publicações em que se destaca a revista Lua Nova, e a 

promoção de eventos em conjunto com fundações culturais, órgãos públicos como o 

Memorial da América Latina, e centros de pesquisa e universidades como a USP, 

com a qual mantém convênio de cooperação. 

O desenvolvimento desse conjunto de atividades consoante os seus 

compromissos de origem com a cidadania, a democracia e a esfera pública confere 

ao CEDEC um perfil institucional que o qualifica como interlocutor de múltiplos 

segmentos da sociedade, de setores da administração pública em todos os níveis, de 

parlamentares e dirigentes políticos, do mundo acadêmico e da comunidade 

científica. 
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RESUMO 

 

 

O presente texto aborda o comportamento do Brasil no processo de 

integração da ALCA, buscando identificar alguns fatores que podem explicar as 

influências das negociações envolvendo a criação dessa área de livre-comércio 

sobre a formulação da política externa brasileira. Procuramos também identificar a 

existência de uma estratégia específica para o enfrentamento dos desafios que as 

grandes negociações comerciais têm colocado para o Brasil. 

A análise desenvolvida está baseada em três pressupostos: em primeiro 

lugar, consideramos que as modificações no âmbito multilateral influenciam 

diretamente o jogo regional; o segundo pressuposto é que a integração no Cone Sul 

representa a base de sustentação da estratégia brasileira de negociação comercial e 

de inserção na economia mundial; e, finalmente, supomos que as escolhas dos 

negociadores sofrem influência direta do posicionamento dos atores domésticos e 

das expectativas construídas em relação aos benefícios setoriais que podem resultar 

de cada negociação. 

A partir disso, analisamos o comportamento do governo brasileiro na ALCA, 

reconhecendo que este é um esquema de integração caracterizado por forte 

assimetria e que conta com um Estado que ocupa posição central no sistema 

internacional global, o que intensifica a indefinição dos interesses e as incertezas 

com relação aos ganhos e custos que esse processo poderia gerar. 

Entendemos que os elementos explicativos da atuação do Brasil com relação 

à ALCA coincidem com a orientação adotada pela política externa brasileira a partir 

da década de noventa, na qual o Brasil se debate entre duas realidades: a de 

negociar com um parceiro como os EUA e, ao mesmo tempo, impedir que os 

conteúdos negociados inviabilizem a aspiração futura de implementação de políticas 

nacionais visando o desenvolvimento. 
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A ordem internacional bipolar que prevaleceu durante o período posterior à 

Segunda Guerra Mundial foi desmontada, no formato que possuía, pelo colapso da 

União Soviética e pelo fim da Guerra Fria em 1990. De modo bastante rápido, os 

países se encontraram num contexto no qual as regras que até então regiam o 

sistema internacional e suas relações estavam sendo reformuladas, ganhando 

aparente relevância o fenômeno da globalização, no qual os aspectos econômicos 

passariam a predominar sobre as questões militares. 

Nesse contexto, os países passaram a reformular sua política externa, 

repensando a forma como deveriam realizar uma melhor inserção internacional. 

Conseqüentemente, fortaleceu-se a nova onda de regionalização iniciada em 

meados da década de 1980, juntamente com formas de adesão diferenciada a 

inúmeros regimes internacionais . 

Nesta nova conjuntura, o governo dos Estados Unidos apresentou, a partir de 

1990, uma política para os países do continente americano, a “Iniciativa para as 

Américas”, que mais tarde foi transformada na proposta da ALCA (Área de Livre 

Comércio das Américas). Seus efeitos foram imediatos para a formulação da política 

externa brasileira. 

Para o Brasil, a ALCA representa ao menos dois níveis de desafios. O 

primeiro diz respeito ao caráter político-estratégico, no qual o fim do jogo bipolar 

aparentemente levou à suplantação dos temas de segurança estratégica pelos 

temas de teor comercial. Neste novo cenário internacional, para os EUA essa 

negociação enfatiza alguns temas essenciais para a expansão de sua influência 

econômica no hemisfério, centrando-se na abertura comercial de bens não-

agrícolas, nos investimentos, nos serviços e na propriedade intelectual. 

Ao mesmo tempo, o Brasil encontra-se numa situação na qual é necessário 

equilibrar seus interesses entre as negociações com os próprios Estados Unidos, a 

União Européia, a integração regional no Cone Sul e as negociações comerciais 

multilaterais. O segundo desafio, portanto, é o de construir um posicionamento que 

reflita a complexidade da estrutura econômica e social brasileira, buscando negociar 

maior acesso aos mercados internacionais, principalmente de produtos agrícolas, 

mas sem comprometer-se em acordos que possam levar o país a uma gradativa 

especialização produtiva, o que prejudicaria o crescimento dos setores que geram 
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produtos com maior valor e conhecimento agregados. Além disso, busca-se a 

preservação dos instrumentos disponíveis que permitam a implementação de 

políticas de promoção do desenvolvimento. Ainda que a preocupação pelos riscos 

da especialização na produção de bens primários e pela promoção do 

desenvolvimento esteja fortemente presente na ação brasileira, ela nem sempre 

conseguiu expressar-se em políticas plenamente articuladas nos planos interno e 

externo. O ministro Celso Amorim expõe claramente essa idéia: 

“(...) 90% dos 34 países não têm os mesmos interesses nem as mesmas 
preocupações do Brasil, e quero que compreendam também o que a gente quer. O 
Brasil tem necessidade de uma política industrial, uma política tecnológica, uma 
política que possa fazer, se necessário, com certo grau e em sentido positivo, uma 
discriminação em alguns setores em favor da indústria. E se você acertar um tipo 
de política de investimento, de política governamental de compras, já será mais 
difícil. Mesma coisa na área de serviços. Podemos até discutir serviços 
bilateralmente com os Estados Unidos, mas dentro do marco da OMC (...)”1 

1. UMA INTEGRAÇÃO ASSIMÉTRICA 

A iniciativa de criação de uma área de livre comércio englobando todos os 

países do continente, exceto Cuba, foi resultado da intenção dos Estados Unidos de 

fortalecer sua influência continental, garantindo seus interesses econômicos e 

assegurando sua capacidade de ação num momento em que o sistema mundial 

passava por fortes mudanças.  

Além de contar com um número de países participantes muito grande (34), a 

ALCA – como ocorre também, no geral, com as relações econômicas internacionais 

e especialmente com os processos de integração regional – tem como característica 

estrutural a forte assimetria entre seus membros. Por isso mesmo, o futuro dos 

processos de integração depende, em grande medida, da capacidade de seus 

integrantes de amenizar os efeitos negativos produzidos pelo crescimento da 

interdependência entre eles. Se o próprio esquema de integração não é capaz de 

trabalhar neste sentido, então poderíamos supor que caberia aos países mais fortes 

do bloco, principalmente do ponto de vista econômico, arcar com esses custos – e 

essa regra seria tanto mais válida quanto maiores fossem as disparidades existentes 

nas relações intra-blocos. As análises sobre as experiências de integração regional 

evidenciam a importância dessas questões. Em princípio, há necessidade de 

                                       
1 Entrevista do embaixador Celso Amorim à Revista CNI - Indústria Brasileira. “Celso Amorim comenta mudança 
ocorrida na condução do processo de negociação da ALCA com a posse de Lula”, 01/10/03. 
http://www.mre.gov.br. 
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estímulos para a adesão dos países, estímulos esses que vão além da perspectiva 

de participarem de um mercado muito maior, onde as assimetrias poderiam trazer 

desvantagens. 

Já afirmamos que a ALCA é um esquema assimétrico, mas o que o distingue 

dos demais processos de integração é o nível de assimetria que separa os EUA dos 

outros países participantes – o que levanta dúvidas sobre o real interesse norte-

americano na integração hemisférica –, pois esse nível está longe de se assemelhar 

ao verificado em outros processos de negociação nos quais aquele país está 

envolvido, como no caso do bloco Ásia-Pacífico, por exemplo. 

É possível levantar inúmeros indicadores que revelam as assimetrias 

existentes entre os países participantes da ALCA. Se nos focalizarmos no Produto 

Nacional Bruto (PNB) de todos os países da ALCA veremos que apenas os EUA 

respondem por aproximadamente 77% do total desse Produto2. As diferenças de 

população também são muito acentuadas: coexistem nesse processo países que 

estão situados no nível daqueles que possuem alguns milhares de habitantes, como 

São Cristóvão e Nevis ou Granada, e aqueles que superam a casa dos 40 milhões 

de habitantes, como a Colômbia, EUA, Brasil ou o México. Apenas para efeito de 

comparação, cabe apontar que a população da Grande São Paulo é maior do que a 

de 24 países do hemisfério3. Segundo o BIRD (Banco Mundial) – que busca definir 

faixas classificatórias sobre as economias dos países –, podemos constatar que 

integram a ALCA países que possuem uma Renda Nacional Bruta per capita menor 

que US$735 (low income) e outros que superam em muito os US$9,076 (high 

income), como é o caso dos EUA4. 

Desta forma, é cada vez mais difícil afirmar que a ALCA teria a possibilidade 

real de consolidar-se enquanto um processo de integração regional propriamente 

dito, pois para isso seria necessário que houvesse condições reais de 

aprofundamento do bloco para além de uma simples área de livre comércio. Ou, dito 

de outra forma, que a área de livre comércio viabilizasse a atenuação das 

assimetrias como conseqüência do aumento das trocas e dos fluxos. No entanto, 

declarações do governo norte-americano já evidenciaram a impossibilidade de que 

                                       
2 Dados referentes ao ano de 1999, extraídos do Relatório sobre o Desenvolvimento Mundial 2000-2001 do 
Banco Mundial. 
3 Idem. 
4
 Dados referentes ao ano de 2003 levantados pelo Banco Mundial, Country Classification, 

http://www.worldbank.org/data/countryclass.html. Acessado em 29/06/05. 
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isto ocorra. Mesmo que afirmassem o contrário, não haveria estímulo suficiente para 

os EUA – que é um ator com grande poder de influência no hemisfério e que conta 

com uma enorme capacidade de negociação e intervenção em todos os aspectos 

das relações internacionais contemporâneas – transformarem a ALCA em algo mais 

do que um espaço econômico ampliado, onde seus interesses econômicos estariam 

garantidos e onde haveria uma situação mais favorável para administrar a 

convivência com os interesses das demais potências econômicas mundiais na 

região, em especial com os da União Européia. O argumento do governo norte-

americano a esse respeito é claro: o aumento do comércio traria benefícios diretos 

para as populações envolvidas – portanto, seria o comércio, em sentido amplo, o 

fator de desenvolvimento mais eficiente. 

O panorama descrito acima nos permite afirmar que a negociação hemisférica 

tende a levar os ganhos a serem eventualmente auferidos por ela para margens 

cada vez mais estreitas, já que é pouca a disposição do principal membro de custear 

a integração. Essa afirmativa ganha maior legitimidade ainda nos casos em que a 

negociação é feita com um país como o Brasil, que possui uma estrutura produtiva 

razoavelmente diversificada e, conseqüentemente, tem interesse em obter ganhos 

no comércio internacional para seus produtos mais competitivos – bens primários e 

agroindustriais –, mas que também vislumbra, tanto agora quanto futuramente, 

desenvolver e comercializar produtos industrializados e intensivos em tecnologia, 

que são os mais dinâmicos no comércio internacional. Neste caso, de ambos os 

lados, a disposição para ceder é limitada, e o posicionamento dos países na 

negociação acaba se tornando mais rígido. Para os norte-americanos, a idéia 

prevalecente é a de uma área de livre comércio na qual a dinâmica do mercado 

produziria as condições para o crescimento. No Brasil, considera-se o risco dessa 

concepção, uma vez que ela pode acentuar as assimetrias já existentes. 

Já no caso dos países que possuem uma estrutura produtiva menos 

diversificada, a inclinação à uma maior rigidez nas negociações tende a perder força, 

principalmente naqueles que se decidiram por uma inserção no comércio 

internacional a partir da especialização numa estreita gama de produtos, 

aproveitando suas vantagens comparativas e competitivas. Para os países que já 

exportam produtos de menor valor agregado e importam produtos tecnologicamente 

mais sofisticados, a ALCA pode significar um aumento no tamanho do seu mercado 

exportador e uma forma de sustentar essa opção, já que a tendência no longo prazo 
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é de que seus produtos – os primários e os agrícolas – tenham reduções em seus 

preços internacionais e, portanto, haveria uma pressão constante para aumentar a 

escala de exportação para manter equilibrada a balança comercial. Essa é a 

realidade de grande parte dos países latino-americanos.  

2. BRASIL, EUA E A INTEGRAÇÃO REGIONAL 

Seguindo esse raciocínio, podemos apontar o conceito de paymaster 

desenvolvido por Mattli (1999), e aplicá-lo ao entendimento da atuação do Brasil e 

dos EUA na ALCA. Esta noção busca compreender o funcionamento da integração 

regional a partir da identificação e da análise do posicionamento do país que, no 

decorrer do processo, acaba arcando com a maior parte dos custos. Este país, 

portanto, desempenharia o papel de paymaster da integração. 

No entanto, é importante notar que a simples existência de um paymaster não 

garante o sucesso da integração, que depende também de outros fatores, mas 

permite entender em que medida o processo pode gerar expectativas de benefícios 

para seus membros, ainda que no longo prazo.  

O objetivo principal deste texto não é entender o desenvolvimento da 

formação dos blocos regionais, mas o comportamento dos principais países 

envolvidos no processo, e é desta maneira que estamos utilizando o conceito de 

Mattli. Este autor aponta a Alemanha como paymaster na integração européia – 

antes dos anos 1990, a República Federal Alemã –, enfatizando que os custos não 

se limitaram somente às questões financeiras, mas que houve diversas 

contribuições do Estado alemão para a construção da arquitetura institucional da 

União Européia. Dentre elas, podemos citar: a construção de uma política 

macroeconômica comum, políticas sociais comuns e também para o meio ambiente. 

Ademais, a Alemanha e sua antecessora foram responsáveis por introduzir os 

conceitos e as práticas de subsídios e de governança multiestatal, sem falar do 

Bundesbank, que serviu de modelo para o estatuto do Banco Central europeu 

(Mattli, 1999: 103).  

Se aplicarmos esse conceito ao caso da ALCA, os EUA deveriam 

desempenhar o papel de paymaster. Apesar de possuir uma enorme capacidade de 

sustentar esse processo, constata-se que a disposição norte-americana de fazê-lo é 

pequena, conforme já descrito anteriormente, e a história das negociações na ALCA, 

conforme veremos mais adiante, demonstra claramente esse fato, principalmente 
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quando comparamos as escolhas e as intenções do governo brasileiro com aquelas 

do governo norte-americano. 

Atuando como paymaster do Mercosul percebemos que, inversamente, no 

caso do Brasil, a necessidade de pagar os custos da integração é muito maior do 

que sua capacidade de fazê-lo – talvez seja esta uma das causas das crises que o 

processo enfrenta. A literatura indica que o papel de paymaster se relaciona com as 

dimensões da economia, mas também tem a ver com outros parâmetros, como o 

índice de desenvolvimento social, a renda per capita, dentre outros. Dessa forma, no 

Mercosul os custos da integração acabariam não sendo atribuição apenas de um 

país. Verificaremos no decorrer do texto que essa relação no Mercosul vai se 

agravando à medida que as negociações na ALCA foram se desenvolvendo. A 

estagnação no processo de negociação da ALCA, ocorrida com a proposta de uma 

ALCA Light, de dezembro de 2003, não significou a reversão dessa tendência. Prova 

disso foi a intensificação da ação dos EUA no sentido de fechar acordos com países 

latino-americanos fora do âmbito da ALCA, estimulando uma competição com o 

Brasil neste sentido. O resultado disso tudo se reverte também na reiteração das 

dificuldades existentes no Mercosul, apesar da denominada “vontade política” dos 

governos. Em 2003, os Estados Unidos assinaram um acordo de livre comércio com 

o Chile e aceleraram as negociações com três países da Comunidade Andina – 

Colômbia, Equador e Peru – e com os países centro-americanos; estas últimas 

tendem a encerrar-se em 2005. 

Os custos potenciais para o Brasil na integração do Mercosul já são altos, 

devido à própria composição do bloco e à realidade doméstica dos países 

participantes. A ação dos EUA para o hemisfério faz com que estes custos 

aumentem ainda mais, acentuando indiretamente as dificuldades enfrentadas pelo 

processo. 

A atração que a economia norte-americana exerce sobre a grande maioria 

dos países da ALCA, inclusive sobre alguns membros do Mercosul, faz com que o 

governo brasileiro seja levado a discutir o oferecimento de benefícios reais no curto 

prazo e expectativas de ganhos futuros, como forma de manter alguma capacidade 

de influência na região. É, portanto, politicamente compreensível, ainda que nem 

sempre desejável, que alguns países mantenham negociações nas quais objetivos 

paralelos e nem sempre complementares se apresentem. 
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Se a perspectiva da ALCA acaba gerando mais custos para o Brasil, não só 

no que se refere ao Mercosul mas também no que se refere ao desejo do país de 

aumentar sua influência na América do Sul, então poderíamos concluir por analogia 

que, da mesma forma, a negociação Mercosul-União Européia em torno da 

formação de uma área de livre comércio entre os dois blocos poderia vir a ter o 

mesmo efeito e prejudicar ainda mais as pretensões da política externa brasileira. 

Essa seria uma conclusão natural, já que a Europa, da mesma forma que os EUA, é 

um ator desproporcional na relação: ela tem fortes interesses econômicos na região, 

investimentos, uma pauta de comércio exterior favorável, grande capacidade 

negociadora, entre outros fatores. 

No entanto, parece ocorrer o contrário: a Europa, apesar de suas debilidades 

estratégicas e de suas indefinições, compete em aspectos comerciais com os EUA 

na projeção de sua influência no continente e, para isso, necessita de um Mercosul 

com capacidade de negociação frente àquele país. Isso explica, em grande parte, 

seu desejo de negociar com o Mercosul na condição de que ele se mantenha 

enquanto uma união alfandegária. Um retrocesso do Mercosul, no sentido de uma 

área de livre comércio, poderia significar sua diluição no âmbito da ALCA e, 

conseqüentemente, traria dificuldades para a garantia dos interesses europeus na 

região. Acrescente-se a isso a preocupação européia com a estabilidade das regras, 

que poderia ser alcançada através de uma melhor consolidação institucional do 

Mercosul. 

Isso não quer dizer que o conteúdo e a forma de negociação entre o Mercosul 

e a União Européia sejam mais amigáveis, ou que os impactos seriam menores que 

aqueles resultantes da integração hemisférica. Não é nosso objetivo aqui fazer 

comparações nesse sentido. O fato relevante é que as negociações com a Europa 

servem de contrapeso na negociação entre Brasil e EUA, e há a percepção no Brasil 

de que acabariam provocando a diminuição dos custos do país com relação ao 

Mercosul. Em tese, isso melhoraria a capacidade do Brasil em desempenhar seu 

papel de paymaster no Cone Sul e aumentaria sua capacidade negociadora no 

âmbito da ALCA. 

A assinatura do Acordo-Quadro de Cooperação Inter-regional entre o 

Mercosul e a União Européia, em dezembro de 1995, além de constituir uma 

alternativa à ALCA, também pode ser entendido como um acréscimo de 

credibilidade para o Mercosul frente à comunidade internacional, já que se tratava de 
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um acordo formalizado com os europeus (Albuquerque, 2001). Em abril de 2004, o 

presidente Lula da Silva também reafirma essa interpretação: 

“(...) Até o final do ano vamos fazer uma coisa importante que é a ligação entre a 
União Européia e o Mercosul. Vamos tentar consolidar esse bloco para facilitar a 
discussão do Brasil na ALCA para que não fiquemos subordinados à pressão dos 
interesses econômicos dos EUA (...)”5 

3. A DEFINIÇÃO DO JOGO 

As negociações no âmbito GATT/OMC também devem ser consideradas na 

análise, pois assim como as negociações com a Europa, o tabuleiro multilateral está 

fortemente relacionado com a posição brasileira na ALCA. Essa relação já está 

colocada desde a época da Iniciativa para as Américas, em 1990 e em 1994, e 

torna-se definitivamente visível com o início da Rodada Doha: 

“(...) no final de 2001, o Brasil se encontra diante de um grande desafio: o de 
enfrentar três negociações internacionais ao mesmo tempo. A primeira no âmbito da 
OMC (...) A segunda por meio da ALCA (...) A terceira dentro de um acordo entre a 
CE - Comunidade Européia e o Mercosul (...). A melhor imagem que se pode fazer de 
tal situação é a de um jogo em que o Brasil atua, certas vezes sozinho, outras vezes 
coordenando como Mercosul, diante de três tabuleiros diferentes de xadrez, 
confrontando um número diverso de parceiros e com peças e estratégias que se 
entrelaçam, dentro de um grande jogo internacional.” (Thorstensen, 2003). 

O início dos anos 1990 foi marcado por um movimento rumo à construção de 

acordos regionais impulsionados pelas expectativas que as dificuldades enfrentadas 

na Rodada Uruguai geravam. Reforçavam-se as motivações norte-americanas e 

européias para avançar nas negociações com os países do continente americano e, 

na seqüência, fortalecia a necessidade do Brasil de consolidar a integração sub-

regional. 

Neste jogo de interesses, os principais jogadores, os mais poderosos, 

buscavam – e ainda buscam –, no âmbito regional, minimizar as perdas e ampliar os 

benefícios que o tabuleiro multilateral pode proporcionar. A relação que orienta os 

cálculos e determina as ações governamentais centra-se em determinados temas. 

Podemos citar, principalmente, as negociações envolvendo acesso a mercados, 

investimentos, propriedade intelectual, serviços e compras governamentais, 

sobretudo o conjunto das regras e dos procedimentos de comércio – temas esses 

que têm relação direta com a estrutura econômica e produtiva dos países e com a 

posição que ocupam na economia mundial. 

                                       
5 “Para evitar pressões na ALCA, Lula diz que Mercosul fecha acordo com EU”. Folha de S. Paulo, 30/04/04. 
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Os jogadores traçam suas táticas tentando levar os temas que oferecem 

maior probabilidade de ganho para o nível regional e, inversamente, quando a 

expectativa é de perda, busca-se negociar no nível multilateral. Assim, as 

modificações no âmbito multilateral influenciam diretamente o jogo regional, e 

particularmente o incentivo do governo brasileiro no sentido de acelerar ou retardar a 

formação da área de livre comércio hemisférica. Também aqui os objetivos dos 

países são diferentes. Os Estados Unidos utilizam as negociações bilaterais ou 

regionais como instrumento de negociação no campo multilateral, da OMC 

(Organização Mundial de Comércio). A criação de determinadas regras, bilaterais ou 

regionais, serve de sinalização para as negociações multilaterais. A perspectiva 

brasileira é diferente: busca-se priorizar a negociação multilateral visando evitar o 

risco de negociações bilaterais ou regionais nas quais a relação de poder seria 

desfavorável. A exceção, no caso brasileiro, seria o Mercosul. 

Tendo em vista os acontecimentos mais recentes, podemos afirmar que o 

gradativo fortalecimento do mecanismo de solução de controvérsias da OMC e as 

expectativas do governo brasileiro em obter benefícios através da sua utilização –

como no caso dos painéis do algodão ou do açúcar – fortalecem a capacidade 

negociadora do Brasil frente à ALCA e, também, no acordo Mercosul-União 

Européia. 

Em tese, a expectativa de ganhos na OMC por parte do governo brasileiro 

reforçaria a posição de retardar as negociações hemisféricas, aumentando os custos 

dos EUA como paymaster na ALCA e diminuindo os custos do Brasil na integração 

no Mercosul. Torna-se importante, neste contexto, identificar qual a capacidade da 

política externa brasileira em responder a essa conjunção de fatores.  

A valorização do tabuleiro multilateral também tem como conseqüência a 

busca por novos parceiros comerciais e a tentativa de construção de alianças por 

parte das ações externas brasileiras, o que podemos verificar na criação do G20 e 

na busca do fortalecimento nas relações Sul-Sul, reforçando o caráter denominado 

“universalista” da política externa do Brasil. O Mercosul, mais uma vez, também 

surge como plataforma para essa estratégia. 

É possível perceber, portanto, a importância que a integração no Cone Sul 

assume para a política externa do governo brasileiro no pós Guerra Fria, buscando 

servir de base de sustentação de sua estratégia de negociação comercial e de 

inserção na economia mundial. O problema é conhecer quais os efeitos das 
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escolhas brasileiras e qual a disposição em contribuir para o fortalecimento dessa 

base, pois é através disso que poderemos entender um pouco melhor as regras 

desse jogo que, dia após dia, vai se tornando mais complexo. Um aspecto 

importante a ser considerado é o da diversidade de interesses existente na 

sociedade e na economia brasileira, o que leva o governo a negociar externamente, 

mas também internamente, já que essa diversidade tem conseqüências para as 

negociações externas e pode, em alguns casos, produzir alterações nas posições 

adotadas. 

4. A ALCA E A POLÍTICA DOMÉSTICA 

Até o momento tentamos identificar como a posição brasileira é definida a 

partir de determinadas regras do jogo internacional. Falta, portanto, identificar as 

conexões entre o nível das relações interestatais e o jogo de interesses domésticos, 

já que as escolhas governamentais não se limitam ao cálculo de custo e benefício 

que a negociação na ALCA impõe. Se há um cálculo racional que se materializa 

através da ação governamental, então ele deve considerar as variáveis 

estabelecidas não apenas no nível externo, mas também no interno. 

Um esquema de integração caracterizado por forte assimetria e que conta 

com um Estado que ocupa posição central no sistema internacional global acaba 

orientando as expectativas dos diversos atores participantes e gerando diversas 

interpretações, desde aquelas que manifestam forte receio quanto ao processo até 

as que nele visualizam novas oportunidades.  

Podemos encontrar análises, como a de Pinheiro Guimarães, para as quais a 

ALCA nada mais é do que a tentativa de criação de uma área de livre comércio entre 

o Brasil e os Estados Unidos, tendo em vista a reduzida dimensão econômica do 

restante dos países. Representaria, portanto, um preocupante confronto entre duas 

economias e sociedades com potenciais competitivos acentuadamente díspares 

(Guimarães, 2002).De modo muito distinto, encontramos também interpretações, 

como a de Guilhon Albuquerque, que entende o processo negociador da ALCA 

como um importante fator para o estabelecimento de condições para a conquista de 

uma liderança regional por parte do Brasil (Albuquerque, 2002). As duas visões 

encontram raízes em históricas formas de interpretação dos interesses nacionais 

brasileiros. 
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As diferentes visões sobre a ALCA não se limitam aos governos ou à análise 

de especialistas, mas estabelecem forte relação com a diversidade econômica e 

social dos países participantes. 

No caso brasileiro, é relevante a interpretação de parte da burocracia 

governamental sobre os possíveis impactos negativos que as negociações poderiam 

ter sobre alguns dos principais instrumentos de promoção do desenvolvimento. Essa 

interpretação certamente tem enraizamento social, como o demonstram os 

movimentos de crítica à ALCA ocorridos no país – inclusive um plebiscito privado 

nacional, patrocinado pela Igreja Católica em 2002. Do mesmo modo, setores 

empresariais compartilham essa posição, como podemos ver nas afirmações de 

2002 do então presidente da FIESP, Lafer Piva: 

“(...) para alguns setores que não estiverem preparados, a ALCA vai ser 
absolutamente mortal (...) o país tem a necessidade absoluta de reduzir suas 
assimetrias em relação aos países desenvolvidos. Sem isso, não dá nem para 
começar o jogo (...)”.6 

Esta preocupação se reflete na tentativa constante do governo brasileiro de 

manter instrumentos de controle sobre os principais temas negociados. Já para 

outros países latino-americanos, com economias menores e pouco diversificadas, a 

proposta da ALCA pode ser vista como vantajosa por oferecer acesso privilegiado ao 

mercado norte-americano. 

Nota-se, portanto, que as escolhas dos negociadores sofrem influência direta 

do posicionamento dos atores domésticos e das expectativas construídas em 

relação aos benefícios setoriais que podem resultar de cada negociação. 

Nas negociações comerciais entre países e, especialmente, no caso de 

negociações envolvendo processos de integração, existe uma forte inter-relação 

entre as esferas doméstica e externa e, portanto, a efetividade da ação 

governamental reflete o nível de correspondência entre estas duas esferas (Putnam, 

1993; Moravcsik, 1994). 

A postura dos atores domésticos na ALCA varia conforme seu grau de 

exposição ao processo e às expectativas construídas com relação a uma futura 

integração com os EUA. Na ALCA, o apoio doméstico ainda não está claro, 

principalmente no caso brasileiro. O jogo de disputa interna entre os grupos que 

apóiam o processo e aqueles que são contrários a ele ainda não está definido. 

                                       
6 Apud Rossi, Clóvis. “ALCA fará Brasil perder US$1 bi por ano, diz FIESP”. Folha de S. Paulo, 26/07/02. 
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Pode-se afirmar que, mesmo em relação ao Mercosul, o interesse que havia até 

1998, quando o comércio regional era crescente, foi se modificando ao longo do 

tempo. 

A indefinição dos interesses no caso da ALCA reflete as incertezas com 

relação aos ganhos e custos que esse processo poderia gerar. Embora no Mercosul 

isso também ocorresse, o Brasil é a principal economia neste processo e há uma 

percepção de que poderia ser o maior beneficiado ou, no mínimo, o menos 

prejudicado por ele. Já na ALCA, as disparidades entre os parceiros criam 

resistências e temores maiores, especialmente para países como o Brasil, cuja 

complexidade econômica estaria ameaçada pela competição com o mercado norte-

americano. A posição do país na ALCA é em parte inversa àquela que detém no 

Mercosul. 

No Brasil, a questão divide as posições dos principais grupos envolvidos. É 

possível identificar no empresariado setores muito favoráveis à ALCA, como os 

representantes do agronegócio, siderurgia, calçados e têxteis, e os contrários, como 

os setores industriais de papel e celulose, químicos, eletro-eletrônicos e bens de 

capital (Oliveira, 2003). É possível verificar também um crescimento e uma 

manutenção ao longo do tempo das posições e mobilizações contrárias dos setores 

sindicais, movimentos sociais, setores da Igreja católica e parte das ONGs 

(Organizações Não-governamentais). A opinião pública brasileira não evolui de 

forma homogênea e, mesmo no interior da estrutura burocrática governamental, 

existem opiniões divergentes. 

A postura do Congresso Nacional tem sido interessante, pois demonstra um 

envolvimento maior nos debates sobre a integração hemisférica, diferentemente do 

que ocorreu no caso do Mercosul, quando a mobilização desse setor teve um 

histórico de baixa participação e mobilização, concentrada sobretudo em 

parlamentares diretamente ligados às regiões ou aos setores econômicos mais 

expostos aos efeitos da integração no Cone Sul (Mariano, 2001). 

Para nossa análise, é importante notar como o governo brasileiro se coloca 

diante dessa divisão existente na sociedade. Como vimos anteriormente, 

entendemos que a ação externa de um governo é mais efetiva quando ela é 

respaldada pelo apoio interno; nessa situação, o governo pode defender posições 

mais duras num processo de negociação. No entanto, suas escolhas também se 
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tornam mais limitadas, pois o leque de opções se reduz na mesma medida em que 

os interesses domésticos se definem em torno de uma preferência. 

Como o tabuleiro da ALCA está interligado aos outros dois já descritos – as 

negociações com a União Européia e na OMC – e ainda há indefinições quanto às 

perspectivas de evolução das regras a serem utilizadas, então poderíamos afirmar 

que o mais interessante para o Brasil seria manter sua capacidade de negociação 

no continente, aproveitando-se da margem de ação que a indefinição doméstica lhe 

confere. Esta parece ser a atitude que o governo brasileiro vem mantendo nas 

negociações da ALCA.  

Ao mesmo tempo em que propõe mecanismos que lhe garantam poder de 

veto às decisões, como o single undertaking7, o governo também cria instrumentos 

através dos quais espera melhorar o diálogo com determinados setores da 

sociedade como forma de, no futuro, quando precisar tomar uma decisão mais rígida 

sobre o assunto, seja ela favorável ou contrária, poder contar com o respaldo 

interno, o que será fundamental. Um exemplo disso foi a criação da Senalca (Seção 

Nacional da ALCA), que consistiu numa tentativa de estabelecer um mecanismo 

institucionalizado através do qual o governo brasileiro teria oportunidade de manter 

um contato mais direto com a sociedade civil. Mesmo assim, como sugerem alguns 

estudos sobre negociações internacionais (Steinberg, 2002), a existência de regras 

democráticas e igualitárias, que aparentemente garantem os interesses de todos, 

não impede que as relações de poder se expressem decididamente ou mesmo que 

as favoreçam.  

5. AUTONOMIA PELO DISTANCIAMENTO E AUTONOMIA PELA 

PARTICIPAÇÃO 

Até o momento tratamos das escolhas brasileiras com relação à ALCA 

tomando como pressuposto que o governo faz escolhas a partir de seu 

posicionamento na negociação internacional e com base no jogo de forças 

domésticas. Isso ajuda na compreensão dos diversos fatores envolvidos no tema 

específico, mas não podemos deixar de comparar essas diversas variáveis com a 

formulação da política externa brasileira em geral, que pode ser entendida a partir da 

                                       
7 Método de negociação pelo qual um acordo só é considerado como negociado quando todas as questões 
pendentes já foram resolvidas. 
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identificação de duas fases: a busca da autonomia pelo distanciamento e a busca da 

autonomia pela participação. 

Nos anos 80, o contexto político e econômico do Brasil – e da América Latina 

como um todo – foi marcado pela crise do modelo de desenvolvimento até então 

aplicado na região, baseado tanto na existência de um Estado forte, com 

intervenção na economia, quanto na política de substituição de importações. Esse 

modelo pareceu entrar em decadência no final da década de 1970, quando não mais 

conseguiu dar respostas à forte crise econômica dos anos 80, impulsionada pela 

crise da dívida externa e do petróleo. 

Nesse contexto de instabilidade econômica e política, as elites descontentes 

passaram a pressionar os governos por reformas que, em pouco tempo, juntamente 

com outras razões, resultaram na redemocratização dos países da América Latina. A 

situação doméstica brasileira seguiu esse padrão regional, fazendo com que esse 

tema ocupasse intensamente as discussões políticas e acadêmicas na década de 

1980.  

No início da década seguinte, estabelece-se o avanço do corolário liberal nas 

agendas internacional e doméstica dos países da região. Esse movimento de 

difusão de idéias influenciava a adoção das reformas econômicas entendidas como 

necessárias para o enfrentamento do processo identificado com a globalização, 

coincidindo com a grande dificuldade dos setores políticos e sociais contrários em 

formular alguma alternativa consistente capaz de aglutinar forças em torno de um 

modelo de desenvolvimento adequado ao período vivido. 

Com as mudanças surgidas com o fim da Guerra Fria, tanto interna como 

externamente, seria ao menos questionável para a política externa do Brasil manter 

as mesmas diretrizes do período anterior. Assim, em meio a todas as 

transformações em curso – processadas por uma parte das elites como 

responsáveis pela inclusão do Brasil no processo de globalização –, também a 

política externa passou a procurar um novo meio de dialogar com o mundo, objetivo 

que foi especialmente formulado por algumas áreas dos governos e por uma parte 

dos diplomatas. Aliás, a política externa ganhou enorme importância nesse momento 

da história, dada a ênfase atribuída aos processos de integração regional, à abertura 

comercial e às negociações multilaterais. Verifica-se então um acelerado processo 

de reconfiguração entre as fronteiras que separavam as questões domésticas das 

questões externas. 
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Grosso modo, se tivéssemos que apontar um norte para o qual a política 

externa brasileira ficou direcionada na maior parte do tempo, poderíamos afirmar 

que sua preocupação sempre esteve voltada ao entendimento da relação entre 

autonomia e universalismo.  

O ponto-chave que interessa neste texto é que, a partir de 1989, ocorreu uma 

mudança na forma como se passa a buscar essa autonomia. Se antes, 

marcadamente no período da Política Externa Independente (1961-1964) e no de 

alguns governos militares, sobretudo a partir de 1967, particularmente na 

presidência Geisel (1974-1978), essa busca pela autonomia se dava por meio de um 

certo distanciamento, no período do pós Guerra Fria, a partir de 1990, acentua-se o 

debate em parte das elites e dos formuladores da política externa pelo que podemos 

denominar de busca de autonomia pela participação. 

Assim, podemos afirmar que, de maneira geral, durante parte do período da 

Guerra Fria – mais especificamente de 1967 a 1989, já que houve oscilações no 

período –, a política externa brasileira foi mais influenciada pelos preceitos 

formulados por Araújo Castro, que se posicionava de forma contrária e resistia à 

consolidação de instituições e regimes, considerados por ele “engessadores” da 

hierarquia do poder existente. Isso alicerçava a postura dos que defendiam a 

autonomia pelo distanciamento. 

Com o fim do sistema bipolar, os governos brasileiros e a diplomacia 

buscaram uma nova forma de inserção do país no contexto internacional. Para uma 

parte dos formuladores da política exterior, essa nova inserção seria possível 

através do desenvolvimento da concepção da autonomia pela participação. 

Se até 1988 os parâmetros da política externa davam sentido para políticas 

protecionistas, voltadas à idéia da autonomia pela distância, nesta nova 

configuração haveria, para esses formuladores, uma necessidade urgente de 

readequar esses parâmetros, que passam a ser norteados pela defesa dos direitos 

humanos, proteção do meio ambiente, democracia, direitos sociais e, no campo 

econômico, por reformas liberais que, por conseqüência, trazem consigo a idéia da 

integração econômica. 

Nesse cenário, no plano internacional ganharam peso na década de 1990 

temas como economia, comércio, competitividade, fluxos tecnológicos, 

investimentos, fluxos financeiros, em contraste com a aparente diminuição da 

importância dada a questões ligadas à segurança. Os governos brasileiros da 
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década de 90 buscaram adaptar-se às modificações, e o Ministério das Relações 

Exteriores criou departamentos e divisões, adequando suas subsecretarias de forma 

a responder a esses novos temas. 

No plano interno, durante os anos 1990, diversas medidas foram adotadas em 

consonância com a inserção internacional e com os regimes internacionais efetivos 

ou em debate, como a estabilização, a liberalização cambial, o parcial fim de 

subsídios, a adoção de uma nova legislação sobre propriedade intelectual, a maior 

liberalização de importações, a relativa liberalização de investimentos, a privatização 

de empresas estatais e a renegociação da dívida externa (Vigevani e Oliveira, 2004). 

Vemos, portanto, que os elementos explicativos da atuação do Brasil com 

relação à ALCA coincidem com a orientação adotada pela política externa brasileira 

nesse período. Neste sentido, a ALCA parece ser a expressão do limite desta 

estratégia. É constante a tensão entre a realidade de negociar com um parceiro 

como os EUA, manter uma razoável margem de manobra no sistema internacional e, 

ao mesmo tempo, impedir que os conteúdos negociados inviabilizem a aspiração 

futura de implementação de políticas nacionais visando o desenvolvimento. 

6. O DESENVOLVIMENTO HISTÓRICO DA INTEGRAÇÃO HEMISFÉRICA E O 
BRASIL 

6.1. A INTEGRAÇÃO NO CONE SUL E A INICIATIVA BUSH 

Além dos reflexos que o fim da Guerra Fria teve sobre a postura das 

principais potências mundiais, especialmente dos Estados Unidos, houve uma 

importante mudança no contexto regional latino-americano e especialmente no Cone 

Sul, influenciada principalmente pela redemocratização dos sistemas políticos 

nacionais e pelo fortalecimento dos fenômenos de regionalização8.  

A integração no Cone Sul, além de servir de base para uma melhor inserção 

internacional, era também entendida como um instrumento de fortalecimento das 

democracias recém ressurgidas. Havia o interesse mútuo dos governos em reduzir 

as possibilidades de retrocesso autoritário, além do entendimento de parte das 

burocracias estatais de que a integração regional poderia contribuir para uma nova 

etapa de desenvolvimento econômico, ao melhorar as condições de competitividade 

                                       
8 Sobre o crescimento do regionalismo a partir dos anos 1980, ver Hurrell, 1995. 
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das economias envolvidas. Era essencial criar uma situação mais favorável para a 

reconstrução institucional destes países. 

Esse processo se estruturou a partir da cooperação entre a Argentina e o 

Brasil, durante os governos de Alfonsín e Sarney a partir de 1985, embora o início 

das conversações tenha ocorrido no final da década anterior, quando se discutiu e 

foi decidido o aproveitamento dos recursos hídricos da Bacia do Prata ainda durante 

os governos militares (Moura, 1988). 

A ampliação do esquema de integração e sua configuração nos moldes do 

regionalismo aberto sofre a influência importante das investidas norte-americanas 

para o continente. Neste sentido, a Iniciativa para as Américas, lançada pelo 

governo Bush em junho de 1990, causou forte impacto no processo de integração no 

Cone Sul, estimulando indiretamente a aceleração do processo de integração e 

também a sua ampliação, absorvendo o Paraguai e o Uruguai, para constituir-se no 

Mercosul, em março de 1991. Vale lembrar que, em certa medida, é possível traçar 

alguma relação entre a crise institucional atual do Mercosul e o avanço precoce 

ocorrido no início dos anos 90. 

A Iniciativa Bush surge com o objetivo de realizar acordos bilaterais ou 

multilaterais com todos os países da região, derrubando ou mesmo reduzindo as 

tarifas comerciais. Sua sustentação tinha três bases: comércio, investimento e dívida 

externa. Era uma proposta ampla, de longo prazo, e chegava a incluir outros temas 

além dos já citados, como o meio ambiente e as relações de trabalho. 

O tema de maior peso para o Brasil era o comercial, uma vez que as 

propostas relacionadas a investimentos e dívida externa mostraram-se 

insignificantes devido à dimensão dos problemas brasileiros. No entanto, é 

importante lembrar que a proposta de redução da dívida externa e aquela 

relacionada à possibilidade de investimentos a partir do BID (Banco Interamericano 

de Desenvolvimento) e do BIRD explicitavam o desejo norte-americano de que os 

países do continente se adequassem aos princípios liberais que vinham 

aparentemente se fortalecendo naquele momento. O conjunto dessas formulações 

passou a ser denominado, sobretudo na América Latina, de Consenso de 

Washington, visto terem sido discutidas num seminário realizado naquela cidade.  

Sobre a dívida externa, a Iniciativa para as Américas propunha que os 

possíveis beneficiados deveriam se comprometer com políticas que garantissem a 

estabilidade econômica, implementando programas a serem negociados com o FMI 
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e com o BIRD, além do compromisso com a regularização do pagamento das 

dívidas provenientes do sistema bancário privado (Vigevani e Mariano, 2003).  

Já no que se refere à promessa de criação de um fundo de investimento 

multilateral, a proposta da Iniciativa sugeria que a contrapartida dos países seria a 

eliminação de obstáculos ao investimento internacional e que os investimentos a 

serem recebidos deveriam estar voltados para o mercado e para o progresso dos 

processos de privatização9. 

Sobre o comércio, a proposta já delimitava os principais temas que viriam a 

formar o núcleo das negociações na ALCA a partir do seu início, em dezembro de 

1994, com a Cúpula de Miami. Além da eliminação das barreiras ao comércio, os 

países deveriam promover a liberalização de serviços, investimentos e negociar um 

acordo sobre propriedade intelectual. 

O fato é que a proposta dos EUA contribuiu tanto para a redefinição das 

relações entre os países da região, quanto para a definição da agenda negociadora 

dos três tabuleiros onde o Brasil se encontra envolvido e que foram descritos no 

início deste texto.  

A resposta da diplomacia brasileira à Iniciativa Bush, dada no final do governo 

Itamar Franco e no início do governo Cardoso, ao contrário da de outros países 

envolvidos, não foi entusiástica e procurou criticar, entre outros pontos, a falta de 

abrangência da proposta – sobretudo por não incluir questões de transferência de 

ciência e tecnologia –, o montante de investimentos e o valor do alívio da dívida 

externa, além do modelo de negociação proposto pelos EUA, que se baseava no 

estabelecimento de acordos bilaterais.  

Em vista da ação norte-americana de junho de 1990, o governo brasileiro 

reagiu, buscando alternativas que lhe permitissem, de alguma maneira, manter sua 

estratégia de inserção internacional preservando o caráter da busca da autonomia 

pela integração, sem abdicar totalmente, naquele momento, da idéia da autonomia 

pela distância. Essa intenção fica clara logo no início do processo, na negociação 

que resultou no Acordo 4+1 entre os países do Mercosul e os EUA, em junho de 

1991, também conhecido como “Acordo do Jardim das Rosas” (Amorim e Pimentel, 

1996).  

                                       
9 “Pronunciamento do presidente Bush sobre a Iniciativa para as Américas”, em boletim do United States 
Information Service (USIS), Washington, 27/06/90. 
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É relevante lembrar que as negociações para a inclusão do Chile como 

membro pleno na integração do Cone Sul já haviam fracassado na segunda metade 

de 1990. O Chile passara a negociar com os EUA um acordo preferencial. Para o 

Brasil era necessário, portanto, uma resposta rápida para contrabalançar a força 

gravitacional que o mercado norte-americano exercia. Neste momento, percebemos 

o claro estabelecimento de um objetivo que permanece ao longo de toda a 

negociação, até hoje, pelo qual os dois principais jogadores na integração 

continental necessitam alimentar expectativas de benefícios para seus parceiros e 

aumenta-se a pressão sobre Brasil para que desempenhe seu papel de paymaster 

do Mercosul. 

Assinado em 19 de junho de 1991, o acordo 4+1 pode ser considerado um 

marco nas negociações hemisféricas, uma vez que, pela primeira vez, os membros 

do Mercosul apresentaram uma posição única na tentativa de fortalecer sua 

capacidade de barganha frente aos EUA. O seu conteúdo buscava formular uma 

resposta para grande parte dos pontos da Iniciativa Bush, evitando “a presença de 

cláusulas que representassem intromissão exagerada em políticas nacionais em 

assuntos como propriedade intelectual e investimentos” (Amorim e Pimentel 1996). 

Todavia, apesar de diferir da proposta inicial, o acordo mantém os pontos 

sobre o combate ao protecionismo, a crítica ao excesso de regulação, o incentivo ao 

comércio internacional e à abertura comercial. 

A postura do governo brasileiro ao longo das negociações da ALCA deve ser 

analisada mais de perto, na medida em que ela se modifica, adotando uma posição 

mais propositiva – consolidada a partir de 1998, depois da reunião Chefes de 

Governo de Santiago –, e agindo de forma direta nos acontecimentos e não apenas 

mantendo um certo distanciamento das conversações. Acentuou-se a preocupação 

em apontar os pontos que dificultavam as negociações, o que reflete a já 

mencionada mudança paradigmática que passa a ocorrer gradualmente no pós 

Guerra Fria. Ou seja, a política externa brasileira no governo Cardoso afasta-se da 

idéia de autonomia por meio da distância e passa a agir mais diretamente nas 

questões internacionais por meio do que considera atitudes construtivas, 

participando efetivamente no processo negociador, partindo da idéia de que a 

consecução de seus próprios interesses seria melhor alcançada por atitudes 

cooperativas, e tentando influenciar os regimes a serem criados. 
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6.2. A BASE DA ESTRATÉGIA BRASILEIRA 

Se o Mercosul é a base sobre a qual o Brasil estabelece os parâmetros para 

sua ação nas principais negociações em que está envolvido, conforme já descrito, 

então é necessário conhecer como essa base é construída e qual a capacidade de 

sustentação para a atuação internacional do Brasil.  

Sabemos que o interesse declarado dos países latino-americanos em se 

integrar é antigo e que várias tentativas foram empreendidas nesse sentido, embora 

tenham fracassado na sua grande maioria. Os motivos históricos que haviam 

dificultado as tentativas anteriores de integração pareciam ter sido suprimidos pela 

nova situação estabelecida em meados dos anos 80, com a conjunção de fatores 

internacionais, regionais e domésticos favoráveis ao avanço dos fenômenos de 

regionalização. 

A integração no Cone Sul teve, no princípio, pelo menos no nível dos 

argumentos oficiais dos governos, três motivações principais: a necessidade de 

garantir o processo de democratização; a criação das condições para o 

desenvolvimento econômico e social; e a melhoria das condições de inserção 

internacional dos países participantes10. 

É fato que o desenvolvimento do processo negociador no Mercosul ganhou 

rapidamente um caráter cada vez mais focado nas questões relativas ao aumento 

dos fluxos comerciais, acabando por reduzir o peso das discussões em torno das 

medidas necessárias para seu fortalecimento institucional. Podemos constatar isso 

com a implementação, a partir de 1992, de medidas que visavam aumentar o ritmo 

da redução das barreiras alfandegárias entre os países, contribuindo para os 

processos de abertura econômica que se operavam durante os governos Collor e 

Menem, seja no plano regional, seja em relação ao exterior em geral. 

O Cronograma de Las Leñas, daquele mesmo ano, foi um indicativo da 

preocupação dos países em se adequarem à nova realidade mundial, onde a idéia 

de regionalismo aberto ganhava força. Isto é, a integração passa a ser conduzida 

visando a abertura e o aumento das trocas, sem criar desvios de comércio ou 

mecanismos protecionistas. Uma das vantagens desse tipo de estratégia seria 

permitir ao processo de integração ganhar agilidade na preparação para uma 

                                       
10 Essa motivação pode ser visualizada na “Declaração de Iguaçu”, assinada pelos presidentes Alfonsín e Sarney 
em 1985. 
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negociação comercial com os Estados Unidos, facilitando a sua inserção na 

economia global e estruturando um mercado ampliado atrativo aos investimentos 

externos.  

No entanto, podemos afirmar que a vantagem dessa estratégia, com aparente 

eficácia no curto prazo, contribuiu mais tarde para a fragilidade da estrutura de 

funcionamento do Mercosul, onde questões essenciais para a criação de políticas 

comuns foram sendo postergadas, colocando dúvidas quanto à capacidade do bloco 

em servir de plataforma estável para a estratégia negociadora brasileira, argentina e 

mesmo paraguaia e uruguaia no plano geral. 

Não é nosso objetivo aqui aprofundar as razões da atual crise no Mercosul, 

nos governos Kirschner e Lula da Silva, mas podemos afirmar que a constante 

hesitação do governo brasileiro, principalmente durante a década de 90, mas que 

persiste no início do século XXI, em assumir seu papel de paymaster no Mercosul, 

pode ser considerada como a principal inconsistência da estratégia brasileira, não só 

com relação à ALCA, mas também com relação a outras grandes negociações em 

que o país está envolvido. Encontramos essa inconsistência nas posições dos 

governos, mas ela tem suas raízes em oscilações visíveis na opinião pública do país 

e nos agentes econômicos. 

6.3. O AVANÇO DAS NEGOCIAÇÕES NA ALCA 

A aceitação por parte dos governos em iniciar as negociações para a 

constituição da ALCA ocorreu na Primeira Cúpula das Américas, realizada em 

Miami, em 1994. O Brasil não manifestava interesse pelo início imediato das 

negociações e, do lado norte-americano, que tomara a iniciativa, ainda não era 

visível uma proposta estruturada. Os EUA haviam acabado de passar por 

dificuldades na aprovação do NAFTA (Acordo Norte-Americano de Livre Comércio), 

que provocou uma divisão de opiniões na sociedade norte-americana. O governo 

Clinton conseguiu a aprovação, mas com razoável custo. Isso dificultava a 

aprovação de novo fast track, pelo qual os EUA poderiam negociar sem correr o 

risco de, no final das negociações, ter o acordo rejeitado pelo Congresso. Essa 

situação acabou servindo de argumento para a manutenção da posição brasileira. 

A estratégia de participar e, ao mesmo tempo, evitar a aceleração no 

tratamento das questões comerciais e de outros temas, se configura a partir do início 

do governo Cardoso e se mantém até a Cúpula de Santiago, em 1998.  
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“(...) De alguma maneira, o espírito que nos traz aqui é o espírito de criação de uma 
nova comunidade (...) de Miami a Santiago, se houve uma transformação, se houve 
uma evolução, foi nessa direção e foi no conhecimento recíproco (...) são passos 
constitutivos para ver este grande espírito americano, que é a zona de livre comércio, 
compreendida como nós a compreendemos hoje, como uma zona de liberdade, de 
paz e, sobretudo, de igualdade concreta na educação, no atendimento aos mais 
carentes, na luta contínua contra a pobreza (...)” (Presidente Fernando Henrique 
Cardoso).11 

O Brasil participa das negociações, mas não se envolve profundamente; a 

partir de 1998, passa a tomar atitudes consideradas mais propositivas. Ao mesmo 

tempo em que o país mantém os canais de conversação abertos, também evita o 

isolamento, já que não se recusa a participar. É importante lembrar que nesse 

período, de 1994 a 1998, vários países latino-americanos manifestaram-se 

favoráveis a uma integração acelerada com os EUA. 

A partir de 1995, o governo argentino começa a demonstrar simpatia pela 

idéia de avançar no processo de integração hemisférica. Esse tipo de manifestação 

variava conforme as circunstâncias domésticas e do Mercosul, o que contribuiu para 

evidenciar que seria necessário um gradativo aumento de custos de parte do Brasil 

para manter a capacidade de oferecer benefícios no curto prazo. 

Antes da Cúpula de 1998, realizaram-se quatro Reuniões Ministeriais, 

deixando claro para os países participantes das negociações da ALCA que os 

trabalhos já tinham adquirido um ritmo próprio; para a diplomacia brasileira, elas 

indicavam que, gradativamente, o processo ganhava peso. Mas é em 1997, durante 

a Terceira Reunião Ministerial da ALCA, realizada em Belo Horizonte, que são 

estabelecidas as regras que irão não apenas influenciar o futuro do jogo hemisférico, 

mas também revelar as intenções dos dois principais jogadores. É a partir desse 

momento que a ALCA começa a ganhar força nos meios de comunicação e a 

orientar as expectativas favoráveis ou contrárias dos grupos organizados presentes 

nos vários países12. 

Em primeiro lugar, temos a adoção do sistema de tomada de decisões por 

consenso, reforçado pelo princípio do single undertaking. Garante-se, desta forma, 

poder de veto aos membros e, simultaneamente, procura-se dificultar a imposição 

gradativa da vontade norte-americana na dinâmica negociadora, já que no limite 

                                       
11 Palavras do presidente Fernando Henrique Cardoso na Cerimônia de Encerramento da II Cúpula das 
Américas. Santiago do Chile, 19/04/98. http://www.mre.gov.br.  
12 Ver “Declaração Conjunta. Terceira Reunião de Ministros responsáveis pelo Comércio”. Belo Horizonte, Brasil, 
1995. Disponível em: <http://www.ftaa-alca.org>. Acesso em 20/06/03.  
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nada será negociado enquanto houver discordância entre os participantes. Essa 

interpretação prevalece na diplomacia e na opinião pública, ainda que possa haver, 

como afirmamos, interpretações contrastantes sobre o significado positivo dessa 

regra. Na literatura, é considerada a hipótese de que ela poderia servir como 

instrumento de pressão sobre os estados, para aceitarem as posições dos atores 

mais fortes, pelo risco de os mais fracos perderem vantagens existentes ou 

potenciais. Os estados indecisos ou contrários à posição dos atores mais fortes 

sofreriam a pressão de outros estados também mais frágeis, mas mais diretamente 

interessados nas vantagens. 

Também se reafirma, em Belo Horizonte, a necessidade de que a integração 

continental esteja de acordo com as normas negociadas na OMC e de que os países 

possam negociar na ALCA individualmente ou em grupo – o que permite o convívio 

do processo com os acordos bilaterais e sub-regionais em andamento, como é o 

caso do Mercosul. A exigência de compatibilidade com as regras da OMC pode ser 

vista como uma forma de estabelecer a ligação entre estes dois tabuleiros, o que 

parece ser interessante para países como o Brasil e a Argentina, na medida em que 

o tabuleiro multilateral parece oferecer melhores condições de ganhos com relação 

às posições norte-americanas. Reforçou-se também o reconhecimento das 

economias menores participantes da ALCA e a necessidade de garantir mecanismos 

específicos que respeitassem suas fragilidades. 

Podemos argumentar que essas resoluções delimitaram melhor o processo, 

demonstrando que os EUA estariam dispostos a fazer determinadas concessões em 

troca da garantia de comprometimento nas negociações que, naquele momento, 

estavam previstas para se encerrar no ano 2005. As concessões se concentraram 

no método de negociação e, com relação às economias menores, ofereceu-se 

alguma expectativa de benefícios, que não constituíam custos significativos para o 

principal jogador.  

Percebe-se, portanto, que o papel de paymaster dos EUA na ALCA continua 

sendo hipotético, não se traduzindo em uma disposição efetiva de arcar com os 

custos do que poderia ser uma integração hemisférica de fato. No final dos anos 

1990 e início dos 2000, acentua-se uma tendência já estrutural da diplomacia 

econômica norte-americana no sentido de fortalecer regras e procedimentos; uma 

menor atenção é dada aos objetivos de ganhos econômicos específicos (Mundo, 

1999). A negociação da ALCA parece incluir-se nesta perspectiva. Algumas 
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concessões são efetivamente feitas, de forma a fortalecer a continuidade do 

processo. 

No final dos anos 90, cresce no mundo a percepção crítica sobre os possíveis 

efeitos negativos do livre comércio e da adoção das medidas de ajuste econômico, 

então propostas pelas instituições financeiras internacionais (Kugelmas, 2004). A 

crescente crise econômica e social na Argentina no governo De la Rúa também 

contribuiu para evidenciar essa realidade. 

É nesse sentido que a ALCA começa a fazer parte das preocupações de 

parcela da sociedade civil, dos sindicatos, empresários, partidos políticos e 

parlamentares em vários países. Um dos resultados do crescimento da pressão 

política foi a decisão tomada na Sexta Reunião Ministerial, realizada na cidade de 

Buenos Aires em 2001, no sentido de que o processo deveria ter maior 

transparência e, portanto, o teor da minuta do acordo que estava sendo negociado 

deveria ser de conhecimento público, posição esta defendida tanto pela delegação 

dos Estados Unidos quanto do Brasil. 

No mesmo ano, realizou-se a Terceira Cúpula das Américas, em Quebéc. 

Nessa reunião ficou definitivamente reafirmado que a ALCA deveria ser um projeto 

de área de livre-comércio, sem ambições de futuros aprofundamentos no nível da 

integração, como uma possível união aduaneira. Torna-se claro que a ALCA se 

molda no modelo do NAFTA e não em processos como o do Mercosul. Ao mesmo 

tempo em que isso possibilita a compatibilidade da integração hemisférica com a 

integração do Cone Sul, também reafirma a disposição limitada dos Estados Unidos 

em arcar com um processo de integração mais profundo, reforçando a conclusão de 

que aquele país não desempenha o papel de paymaster da ALCA. Isto é, eles 

defendem as regras de comércio, incluindo muitos aspectos trade related, como 

investimentos, serviços, patentes, copy rights, compras governamentais, enquanto 

outros são deixados de lado por serem considerados como de atribuição 

exclusivamente nacional, como seria o caso das medidas anti dumping. Estas 

últimas exigiriam, para serem modificadas nos Estados Unidos, uma alteração da 

legislação nacional, o que não é considerado objeto das negociações. Ao mesmo 

tempo, não são incluídos os temas relativos ao desenvolvimento – justamente os 

que mais interessam a alguns países – com o argumento de que, como afirmamos, 

ele será conseqüência do crescimento da riqueza trazida pelo aumento do comércio. 

Portanto, o papel de paymaster acaba sendo descartado. 
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6.4. A PROPOSTA BRASILEIRA DE “ALCA LIGHT” 

O ano de 2003 pode ser considerado, até o momento, como o mais 

importante para o entendimento do processo hemisférico, pois tornou visíveis os 

interesses envolvidos, as estratégias construídas pelos principais jogadores e os 

limites do processo negociador.  

Naquele ano, delimitou-se definitivamente quais os temas que levaram ao 

impasse: aqueles que interessavam ao Brasil negociar na ALCA eram exatamente 

os temas que os EUA não se dispunham a ceder – e vice-versa. Como ressaltamos, 

os norte-americanos buscavam incluir nas negociações principalmente serviços, 

compras governamentais, investimentos e propriedade intelectual, enquanto os 

interesses brasileiros centravam-se no acesso a mercados e no comércio agrícola. 

Aquilo que um lado estava disposto a ceder em cada tema não satisfazia a 

necessidade do outro. Tanto o Brasil quanto os Estados Unidos entendiam que os 

temas que implicavam custos no âmbito da ALCA deveriam ser negociados na OMC. 

Configurava-se, portanto, o limite das negociações; qualquer avanço significaria 

perdas, se não para ambos, para um dos dois lados.  

Nenhuma das partes tinha interesse em se tornar responsável pelo eventual 

impasse ou mesmo pelo fracasso das negociações; para evitar isso, e tentando não 

arcar com o custo que daí derivaria, a partir de meados de 2003 o governo brasileiro 

começa a aventar a possibilidade de estabelecer um acordo com regras mais 

flexíveis, em que cada membro poderia definir o nível de comprometimento que 

estaria disposto a assumir na ALCA. Essa proposta, que ficou conhecida como 

ALCA Light, foi formalizada na Oitava Reunião Ministerial realizada em Miami, no 

final de 2003. A declaração ministerial conclusiva afirma: 

“... Levando em conta e reconhecendo os mandatos existentes, os Ministros 
entendem que os países podem assumir diferentes níveis de compromissos. 
Procuraremos desenvolver um conjunto comum e equilibrado de direitos e 
obrigações, aplicáveis a todos os países. Além disso, as negociações devem permitir 
que os países que assim o decidam, no âmbito da ALCA, acordem obrigações e 
benefícios adicionais. Uma das possíveis linhas de ação seria a de que esses países 
realizem negociações plurilaterais no âmbito da ALCA, definindo as obrigações nas 
respectivas áreas individuais. ...” (Declaração Ministerial de Miami, 20 de dezembro 
de 2003)13

 

 

                                       
13 http://www.ftaa-alca.org/ministerials/miami_s.asp. 
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Desta forma, inicia-se a aparente desqualificação do tabuleiro da ALCA no 

grande jogo internacional no qual o Brasil está envolvido. Ao mesmo tempo, abre-se 

a possibilidade de uma grande aceleração na celebração de acordos entre os EUA e 

os países latino-americanos. Nesse sentido, podemos afirmar que, de certo modo, 

verifica-se a retomada da principal característica da Iniciativa para as Américas 

proposta pelos norte-americanos: realização gradativa de acordos bilaterais como 

forma de possibilitar o avanço nas negociações. 

De parte dos negociadores norte-americanos essa percepção já se 

configurava pelo menos desde 2001. O governo George W. Bush, mesmo depois do 

abalo sofrido pelo 11 de setembro, já tinha bem definidas as suas prioridades para a 

ALCA e reconhecia no Brasil o seu principal problema para o avanço do processo. 

Sua análise era de que o país, devido ao 

“(...) seu relativo poderio econômico e à pequena força coletiva do Mercosul, se 
apresenta como o negociador mais firme e sofisticado. (...) a tática definida pelo 
USTR tem todo ar de um cerco do Brasil, mediante negociações de abertura 
comercial com o resto da América Latina e Caribe. Utilizando o Acordo de Livre-
Comércio Norte-Americano (NAFTA) como modelo de uma bem sucedida integração 
Norte-Sul, o objetivo é convencer os outros governos latino-americanos a acelerar as 
negociações (...) Isto significa o lançamento de negociações com o Mercado Comum 
Centro-Americano, o aprofundamento do Caribbean Basin Economic Partnership, a 
assinatura de um acordo de livre-comércio com o Chile, a expansão do Andean 
Trade Preference Act, e um cortejar discreto do Uruguai e da Argentina de maneira a 
amaciar o espírito combativo dos negociadores do Mercosul (...)” (Valladão, 2002).  

Para o Brasil, surgem ao menos três desafios simultâneos: a) avançar na 

consolidação do Mercosul; b) qualificar-se enquanto um jogador capaz de influenciar 

os resultados no tabuleiro multilateral; e c) impedir o seu isolamento na América do 

Sul em virtude da investida norte-americana. 

Desses três desafios, consideramos o primeiro como sendo o mais 

importante, pois ele tem sido a base de sustentação da estratégia brasileira para a 

manutenção de sua capacidade de ação no grande jogo internacional. Ainda assim, 

cabe observar que esse reconhecimento do papel do Mercosul para a estratégia 

brasileira não é homogêneo na sociedade. A partir da desvalorização do real em 

janeiro de 1999 e, mais, depois da crise do governo De la Rúa, e apesar da relativa 

convergência política de Kirschner e Lula da Silva iniciada em 2003, a adesão das 

elites e da opinião pública ao bloco regional parece não se fortalecer. Mesmo assim, 

a retórica e a ação concreta nos governos Cardoso e Lula da Silva tem sido no 



32 

 

 

sentido de sustentar o Mercosul e a relação com a Argentina como a base 

estratégica da política exterior. Em 1999, Cardoso afirmou: 

“(...)Se temos isso, se temos essa capacidade, se olharmos o hemisfério, hoje, 
vamos ver que, talvez com a exceção do México, certamente, sob os influxos de sua 
ligação com os Estados Unidos, temos uma condição positiva de inserção no sistema 
internacional de produção. Talvez só o Brasil, com o Mercosul, tendo sempre 
presente a importância da Argentina, a despeito do que possa acontecer 
conjunturalmente, a despeito disso mas tendo a visão estratégica de que o Mercosul 
é fundamental, talvez seja só o Brasil, em todo este hemisfério, com a exceção já 
referida, capaz de abrigar uma base produtiva que se remodelou (...).” (Fernando 
Henrique Cardoso)14 

Do mesmo modo, o ministro Amorim em 2004 afirma: 

“(...) O Mercosul é sempre uma prioridade e continuará a ser. Esse governo tem dado 
muita importância política ao Mercosul. Não só aos aspectos comerciais, também aos 
aspectos políticos e institucionais. Continuaremos a ter como prioridade a integração 
da América do Sul (...)”. (ministro de Relações Exteriores, Celso Amorim)15 

Por isso mesmo, podemos dizer que a nova onda de acirramento da crise 

comercial entre Brasil e Argentina em 2004 e 2005 e o fracasso da reunião de 

cúpula do Mercosul em dezembro de 2004, que ficou conhecida como Ouro Preto II, 

contribuíram para a crescente fragilidade desta estratégia. 

Não é nosso objetivo pormenorizar os motivos da atual crise na integração do 

Cone Sul, mas torna-se relevante lembrar que, em sua curta história, as dificuldades 

para sua construção institucional têm sido uma constante. Essa deficiência estrutural 

privilegiou, através dos anos, a concepção de que o aprofundamento da integração 

depende da vontade política dos presidentes (Danese, 1999; Malamud, 2001). 

Assim, podemos concluir que as dificuldades impostas pelo governo argentino 

de Kirschner, e que encontram algum paralelismo em dificuldades também 

colocadas pelo Brasil, mantêm forte relação com o modelo de integração adotado no 

Mercosul, que privilegiou os assuntos comerciais em detrimento do fortalecimento 

institucional e da criação de mecanismos promotores da coesão entre os seus 

membros – portanto, da criação de uma agenda positiva e de desenvolvimento. Não 

podemos deixar de ressaltar que essa situação tem relação direta com a dificuldade 

                                       
14 Discurso do presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, na solenidade de abertura do Congresso 
Brasil-Portugal 2000 - Auditório do Palácio Itamaraty. Brasília-DF, 21/09/99. Disponível em 
http://www.radiobras.gov.br/integras/99/integra_2109_1.htm 
15 “País vai manter complacência no Mercosul”. Entrevista concedida pelo ministro Celso Amorim ao jornal Valor 
Econômico, 16/12/04. Disponível em: 
http://www.mre.gov.br/portugues/politica_externa/discurso_detalhe.asp?ID_DISCURSO=2535. 
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do governo brasileiro e da sociedade do país em assumir o seu papel de paymaster 

no processo (Mattli, 1999: 160). 

Desta forma, diante da atual situação internacional e doméstica, o governo 

argentino se vê em condições de cobrar do Brasil o efetivo desempenho do seu 

papel de paymaster no bloco, do mesmo modo que o fazem o Paraguai e o Uruguai. 

A incógnita é saber como arcar, no curto prazo, com os custos acumulados durante 

anos, num contexto de constrangimentos econômicos e de crescentes dificuldades 

políticas internas. 

No que se refere ao segundo desafio – o de qualificar-se enquanto jogador 

capaz de influenciar os resultados no tabuleiro multilateral –, verificamos uma 

diversificação crescente nas relações internacionais do Brasil e algumas tentativas 

no sentido de formar coalizões capazes de influenciar o tabuleiro multilateral. Entre 

essas tentativas podemos citar: a formação do G20 durante as negociações para a 

reunião da OMC em Cancún (setembro de 2003); o Fórum de Diálogo Índia, Brasil e 

África do Sul (IBAS); as ações junto à China e à Rússia; e, mais recentemente, a 

Cúpula América do Sul-Países Árabes (maio 2005). 

Vale lembrar que as crescentes vitórias brasileiras obtidas no mecanismo de 

solução de controvérsias da OMC (exemplo: algodão e açúcar) têm reforçado essa 

estratégia que, em certa medida, evidencia para os demais países, principalmente 

para aqueles da América do Sul, as possibilidades de se alcançar benefícios no 

nível multilateral. Isso pode representar algum aumento dos custos para o governo 

norte-americano na sua busca pela realização de acordos com esses países, já que 

reforça as pressões por mais concessões nas negociações. 

No que se refere ao terceiro desafio – impedir seu isolamento na América do 

Sul em virtude da investida norte-americana especificamente no caso da ALCA –, 

verificamos um aumento significativo das ações brasileiras junto aos países da 

região, buscando estabelecer acordos que permitam evitar o isolamento do país 

frente às iniciativas vindas do norte do continente. 

Neste caso, percebemos uma forte atividade brasileira na realização de 

acordos que sinalizem para os governos a disposição de oferecer ganhos reais, 

principalmente nos projetos da área de infra-estrutura. A atuação do BNDES tem 

sido central nesta tarefa. Em 2005, Lula da Silva parece reforçar essa idéia: 

“(...) Quando chegar no mês de agosto deste ano (2005), nós, BNDES, mais a CAF 
estaremos financiando pelo menos uma obra de infra-estrutura em cada um dos 
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países da América do Sul. Pelo menos uma obra (...) a primeira ponte entre Bolívia e 
Brasil foi construída por nós (...) Vamos inaugurar em junho, possivelmente, ou no 
final do ano, a segunda. A primeira com o Peru. Estamos financiando a carretera 
Assis-Brasil, no Acre, até dois portos peruanos no Pacífico. Estamos financiando 
muitas coisas na Venezuela, e estamos financiando gasoduto na Argentina. Vamos 
ter que financiar muitas coisas, criar projetos e parcerias entre os nossos 
empresários, criar condições para um sul-americano poder viajar para o Brasil, um 
brasileiro viajar para outro país sem precisar ir a Miami ou sem precisar ir a outro 
lugar (...)”. (presidente Luiz Inácio Lula da Silva)16 

No entanto, surgem dúvidas quanto à consistência desse tipo de política; elas 

apontam para o fato de que a capacidade do governo de oferecer benefícios é 

limitada, podendo resultar no aumento da desconfiança de parte dos parceiros do 

Mercosul, principalmente da Argentina, visto que o bloco necessita de fortes 

investimentos para se consolidar. Se de fato esta é a prioridade para o Brasil, então 

ganha força o argumento de que esses recursos deveriam rumar para a integração 

no Cone Sul. 

O esforço brasileiro envolvendo a construção da Comunidade Sul-Americana 

de Nações (CSN)17, formalizada em dezembro de 2004 na cidade de Cuzco, depois 

de iniciativas tomadas no governo Cardoso a partir da Reunião de Brasília de agosto 

de 2000, poderia ser portanto considerado um fator para o enfraquecimento da 

estratégia brasileira. No entendimento do governo, ele deve fortalecê-la; no entanto, 

por ser limitada, a capacidade global do país corre o risco de desconcentrar-se, 

aumentando as indefinições. 

A Comunidade surge com uma série de problemas, um dos quais é a 

dificuldade para a participação ativa de alguns países18. Três ausências verificadas 

em Cuzco são de países do Mercosul, bloco que até então era visto por muitos como 

responsável por cumprir o papel de âncora de uma integração mais ampla. A não 

presença de Kirschner é algo a ser analisado mais de perto, vistas as implicações 

que vão além de estilos pessoais de governo. Assim como é difícil imaginar uma 

ALCA sem o Brasil, torna-se do mesmo modo difícil conceber uma Comunidade das 

Nações Sul-Americanas sem o explícito apoio argentino e sem uma decidida 

presença do Mercosul. 

                                       
16 Discurso do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, na cerimônia de inauguração do 16º 
Congresso Continental Ordinário da Organização Regional Interamericana de Trabalhadores, Brasília-DF, 
20/04/05. http://www.radiobras.gov.br/integras/2005/integra_20042005_1.htm. Acesso em 02/06/05. 
17 Integram a CSN: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Paraguai, Suriname, 
Uruguai e Venezuela. 
18 Os presidentes do Paraguai, Argentina, Uruguai e Equador não compareceram à reunião realizada em Cuzco. 
Vicente Fox, presidente mexicano, que participaria do evento na condição de observador, desistiu de ir. 
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A base de sustentação da Comunidade Sul-Americana de Nações parece 

longe de estar materializada, uma vez que a idéia defendida pela diplomacia 

argentina, e reiteradamente afirmada pelo chanceler Rafael Bielsa, sugere que a 

prioridade, ao menos na América do Sul, é o Mercosul. Sem dúvida, e isso é 

evidente na chancelaria de Buenos Aires, a Comunidade só faria sentido depois de 

superado o déficit institucional do Mercosul. O governo argentino, assim como o 

brasileiro, colocaram como objetivo estratégico o fortalecimento das relações entre 

os dois países. Esse objetivo não se alterou, mas subsistem dúvidas no tocante ao 

seu significado. 

No período mais recente, podemos constatar uma seqüência de ações do 

governo argentino no sentido de demonstrar alguma insatisfação com as posições 

adotadas pelo governo brasileiro – a diplomacia presidencial e os estilos pessoais 

acabam dando maior realce a essas ações. O que se quer ressaltar, no entanto, é o 

contexto no qual se move o Estado brasileiro no que se refere às negociações da 

ALCA. O objetivo de fortalecer o Mercosul, que sugerimos ser estratégico, parece 

ser evidente, mas ele encontra dificuldades para consolidar-se, ao menos no nível 

desejável, em vista das complexas negociações em curso. No tocante ao tabuleiro 

multilateral, houve um fortalecimento da capacidade negociadora brasileira, que 

pode ter sido fundamental para viabilizar a estratégia na ALCA, particularmente a da 

ALCA light. Ao mesmo tempo, se no futuro houver maiores dificuldades no entorno 

imediato, poderão ser cobradas hipotecas. As alianças estabelecidas e a capacidade 

concreta de obter resultados em alguns contenciosos – cuja jurisprudência pode 

servir de modelo para o fortalecimento dos interesses de países intermediários – 

sugerem que o país detém capacidade negociadora na ALCA, o que lhe permitiria 

insistir nas reivindicações apresentadas desde Miami (1994), Santiago (1998) e 

Québec (2001), particularmente naquelas que se referem ao acesso aos mercados e 

à maior abertura na área agrícola. Ao mesmo tempo, poderia contribuir para que o 

Brasil continuasse mantendo seu questionamento às regras, procedimentos e temas 

adicionais apresentados pelos Estados Unidos.  

As dificuldades para enfrentar os riscos de isolamento na América do Sul não 

podem ser subestimadas, como vimos. Esses riscos têm diferentes origens: um 

deles decorre dos problemas que vêm sucedendo no Mercosul e outro está ligado à 

inquestionável capacidade de atração do mercado norte-americano e à força 

econômica e política desse país. A Comunidade Sul-Americana de Nações, que em 
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parte visa manter a articulação da região e sua capacidade de presença continental 

e internacional, precisa mostrar consistência política e, sobretudo, traduzir em 

realidades seus objetivos. As negociações bilaterais levadas avante pelos Estados 

Unidos implicam possibilidade de contornar a ALCA, alcançando o mesmo objetivo. 

O governo brasileiro tem demonstrado conhecer os riscos, mas o peso objetivo dos 

acontecimentos e das forças no tabuleiro não permitem ter certeza quanto aos 

resultados. 

7. ALGUMAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Procuramos neste texto identificar alguns fatores que podem explicar as 

influências das negociações envolvendo a criação de uma área de livre-comércio 

nas Américas sobre a formulação da política externa brasileira. Procuramos também 

identificar a existência de uma estratégia específica para o enfrentamento dos 

desafios que as grandes negociações comerciais têm colocado para o Brasil. 

A partir dessa análise, foi possível verificar que essas negociações se 

traduzem em um único grande jogo, cujas regras não estão previamente definidas, 

sendo constantemente construídas e reconstruídas a partir das escolhas dos 

jogadores envolvidos. Podemos afirmar que não só o Brasil é um dos jogadores 

centrais, com capacidade para influenciar a forma como as negociações se 

desenvolvem, mas também que, gradativamente, o país tem assumido uma 

responsabilidade cada vez maior nos seus resultados. 

Ao mesmo tempo, constatamos também a importância da ALCA e a 

centralidade que os Estados Unidos assumem neste grande esquema que estaria 

em construção. Sua importância relaciona-se diretamente aos impactos que tem 

sobre os processos de negociação em que o Brasil está envolvido, inclusive o do 

Mercosul com a União Européia. 

A paralisia das negociações da ALCA, particularmente a partir de dezembro 

de 2003, não reduz sua importância em vista das escolhas a serem tomadas pelo 

governo brasileiro, nem diminui as incertezas do jogo comercial internacional. Por 

isso o seu debate continua significativo na sociedade. 

Diante de todos os condicionamentos e de todas as alternativas existentes 

para a ação externa brasileira, somos impelidos a concluir que, cada vez mais, o 

objetivo do jogo se concentra mais em evitar perdas do que em obter ganhos reais. 

Os ganhos podem existir, mas parecem derivar – num contexto em que persistem 



37 

 

 

sinais de refreamento da liberalização indicada como irresistível ao menos até 1998 

(Kugelmas, 2004) – da capacidade da ação do Estado e da sociedade em fortalecer 

sua competitividade no plano mundial no quadro de um projeto de desenvolvimento. 

Derivam também da capacidade de maximizar vantagens, partindo para isso das 

competências nacionais e, se possível, regionais, aproveitando as eventuais 

oportunidades oferecidas pela globalização. 

Neste sentido, apesar de falhas táticas na estratégia que o Brasil tem 

buscado traçar nestes últimos 15 anos, podemos dizer que o país tem sido vitorioso 

na obtenção de algo, de um bem que tem se tornado precioso diante dos desafios a 

serem enfrentados: tempo. Tempo para conhecer melhor o comportamento dos 

jogadores. Tempo para garantir apoio interno para as decisões externas. Tempo 

para que as instituições, regionais e multilaterais, se mostrem capazes de garantir a 

efetividade dos acordos negociados. Enfim, tempo para que o país se capacite 

internamente e construa uma base mais sólida para sua atuação internacional. 

A grande questão, portanto, é saber o que o Estado brasileiro, tendo em vista 

a necessidade de diminuir suas fragilidades estruturais, tem feito com esse tempo. 

Nas palavras do ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim:  

“... O Brasil defende o seu interesse, o que é normal. Não cabe ao Itamaraty decidir 
se o Brasil tem ou não tem de ter uma indústria de bens de capital. O que não pode 
é na hora que a gente decidir desenvolver essa indústria, descobrir que os 
compromissos internacionais levaram a um tal grau de rigidez que a inviabilizaram. 
Isso já acontece em parte. E é por isso que estamos querendo flexibilizar alguns 
acordos da rodada Uruguai ...”19 

As negociações da ALCA, qualquer que seja seu resultado, não são e não 

serão neutras. Um adiamento indefinido ou a conclusão por meio de um framework 

agreement terá conseqüências para os países da região, do mesmo modo que a 

conclusão de uma efetiva área de livre comércio. Ao longo do século XX, o Brasil 

buscou viabilizar-se, costuma-se repetir, como global trader. A experiência dos 

últimos anos, exatamente quando ocorre a negociação da ALCA, mostra a 

possibilidade de o país aumentar sua presença no comércio mundial. Se as 

possibilidades abertas podem continuar existindo sem a consolidação de novos 

acordos específicos, como seria a ALCA, não é possível responder. Pode-se dizer 

que o objetivo de ganhar tempo talvez não seja uma estratégia defensável para 

                                       
19 Entrevista para a Revista CNI - Indústria Brasileira. “Brasil quer mudar o tom e o rumo das negociações na 
ALCA”. 01/10/03. http://www.mre.gov.br. 
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sempre, mas a experiência indica que o estabelecimento de acordos que possam 

criar constrangimentos insuperáveis não são aconselháveis. Nas condições atuais 

em que se encontram o Brasil e o Mercosul, no início do século XXI, quando está em 

curso uma rodada de negociações multilaterais – a Rodada Doha –, parece de 

interesse aguardar seus resultados, vistos os possíveis benefícios que podem ser 

auferidos. A experiência desde 1986, quando teve início a Rodada Uruguai, sugere 

benefícios maiores no contexto multilateral; o debate sobre a ALCA insere-se nesta 

perspectiva. 
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