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Neste primeiro quadrimestre de 2016, completam-se 25 anos desde que o Mercado Comum do 
Sul (Mercosul) foi fundado pelo Tratado de Assunção. Ao longo dessa trajetória, marcada por uma 
importante quantidade de avanços, além também de muitos percalços, diferentes dimensões foram 
se adicionando progressivamente ao processo de integração regional entre Argentina, Brasil, Paraguai, 
Uruguai e, desde 2012, também a Venezuela.2 

Inicialmente, havia sido definido ao processo um foco sobre aspectos econômico-comerciais, com 
vistas à formação de uma área de livre-comércio, dotada de uma tarifa externa comum (união aduaneira). 
O mercado comum, para o qual seria necessária a harmonização de diversas legislações, além das próprias 
políticas macroeconômicas nacionais, ficou postergado para um momento que permanece indefinido. 
De toda forma, observou-se um crescimento notável e importante da corrente de comércio do bloco, 
bem como dos fluxos de investimentos, revelando um sucesso inicial nessa área temática.

Em função das crises financeiras do final dos anos 1990, de mudanças na distribuição de poder 
do sistema internacional e também dos giros políticos ocorridos nos países do bloco, no início do 
século XXI foi decidido no Mercosul que, para prosperar, o processo de integração regional deveria 
avançar para novas áreas temáticas. Essas dimensões deveriam, de um lado, contribuir para agregar 
recursos de poder e elevar a capacidade de barganha do bloco na política global e, de outro, fazer com  
que a integração atingisse a vida dos cidadãos de maneira mais palpável, de modo a prover 
maior legitimidade ao processo. Desta forma, foram editadas várias decisões que deram corpo às  
dimensões social, política, participativa e distributiva da integração. Em conjunto, elas contribuíram 
para a atuação do bloco na forma de coalizão internacional, para a formatação inicial de uma cidadania 
comum mercosulina e para o enfrentamento das assimetrias estruturais entre os países-membros.

Contudo, com a crise econômica internacional de 2008, passado um primeiro momento em 
que políticas anticíclicas foram capazes de conter seus efeitos, de 2011 em diante o crescimento  
do Brasil, principal sócio do bloco, foi sofrendo uma desaceleração contínua até que chegasse  
à recessão. As dificuldades foram observadas também na Argentina, que, a partir do mesmo ano, 
começou a impor medidas protecionistas com o objetivo de reduzir seu deficit comercial com o Brasil 
e conter a evasão de divisas, no contexto de sua crise com os fundos abutres. Os sócios menores,  
por sua vez, que têm economias menos diversificadas, começaram a pressionar cada vez mais por 
uma maior abertura do Mercosul a países e blocos externos, na ideia de elevar o número de seus  
parceiros comerciais. Em decorrência desses fatores principais, a agenda regional foi perdendo a 
efervescência que havia adquirido nos anos anteriores à crise.

Em janeiro de 2016, o Uruguai assumiu a presidência pro tempore do Mercosul para o mandato 
do primeiro semestre deste ano em que o bloco completa 25 anos. De acordo com declarações 
proferidas pelo ministro das Relações Exteriores do país,3 Rodolfo Nin Novoa, foram definidas cinco 
prioridades da gestão em sua abordagem para o bloco.

1. Técnico de planejamento e pesquisa na Diretoria de Estudos e Relações Econômicas e Políticas Internacionais (Dinte) do Ipea.

2. Desde 2012, a Bolívia também encontra-se em processo de adesão plena.

3. Ver <http://goo.gl/9ScbCC> e <https://goo.gl/hZMnmG>. Acesso em: 6 abr. 2016.
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1) Retomar os objetivos econômico-comerciais iniciais, enfrentando as restrições que ainda 
existam nas trocas intrabloco e reestruturando a inserção internacional do Mercosul,  
na busca de acordos comerciais com terceiras partes.

2) Trabalhar para a ratificação, pelos Estados-partes, da renovação acordada para o Fundo 
para a Convergência Estrutural do Mercosul (Focem), agora contando com contribuições 
também da Venezuela.

3) Colaborar com a Venezuela para que o país consiga cumprir seu compromisso de internalizar 
o acervo normativo do Mercosul no prazo estabelecido de junho de 2016.

4) Finalizar o processo de criação e entrada em funcionamento do novo Subgrupo de Trabalho, 
o SGT no 18 – integração fronteiriça, de forma a avançar em medidas que equacionem 
dificuldades enfrentadas pela população dessas regiões.

5) Rever as metas do Plano Estratégico de Ação Social (Peas).

Diante desse contexto, no qual avanços são comemorados e desafios são lançados, este número 22  
do Boletim de Economia e Política Internacional (BEPI) buscou reunir um pequeno dossiê no qual são 
tratados temas diretamente relacionados e/ou transversais à integração sul-americana e ao Mercosul:  
as relações entre a integração fronteiriça, a política externa brasileira e as políticas de defesa e segurança. 
Desta forma, espera-se contribuir com as discussões em torno dos rumos do bloco, sempre com o 
objetivo de, nesses momentos de crise, avançar com as conquistas, evitar que elas se percam e deem 
espaço ao retrocesso.


