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7  
conSiderAçõeS FinAiS e comprovAção 

de hipóteSeS

7.1 O modelo de Mercosul contido 
na política externa brasileira

Neste capítulo, apresentamos o que podemos chamar de um 
modelo de Mercosul presente na política externa brasileira, a partir 
do que foi trabalhado nesta pesquisa. Além da revisão da bibliografia 
especializada, reconstruímos os passos dos negociadores brasileiros 
com respeito ao processo de integração. Essa reconstrução partiu das 
variáveis selecionadas no que convencionamos indicar como necessi-
dades básicas presentes em qualquer processo de integração regional. 
Além disso, relacionamos os objetivos tradicionais da ação externa 
brasileira, autonomia e o desenvolvimento, com o Mercosul, mesmo 
que de forma indireta.

A partir deste ponto retomamos os principais assuntos tratados 
para estabelecer uma compreensão do que seria a essência do processo 
de integração e para determinar melhor a influência do governo bra-
sileiro sobre ele.

Esta pesquisa centra sua análise na dinâmica do corpo diplomá-
tico. No entanto, o entendimento do funcionamento do Ministério 
das Relações Exteriores por si só é uma tarefa muito complexa, prin-
cipalmente pelo fato de que há uma reconhecida dificuldade em obter 
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214  MARCELO PASSINI MARIANO

todas as informações necessárias a fim de realizar um estudo deste 
tipo. Além deste aspecto, a literatura sobre a política externa brasi-
leira apresenta um número muito reduzido de estudos dedicados aos 
processos internos de tomada de decisão, às forças internas presentes 
na corporação diplomática e ao funcionamento e papel desta organi-
zação no conjunto da burocracia estatal brasileira.

Assim, partimos da aceitação destas limitações e reduzimos nossa 
análise somente aos aspectos diretamente relacionados às hipóteses 
iniciais desta pesquisa. Desta forma, a análise empírica concentrou-se 
nas demandas da integração e nas reações dos negociadores brasilei-
ros, tendo como parâmetro de comparação as considerações presentes 
na bibliografia selecionada, as decisões tomadas pelo governo bra-
sileiro e as normas estabelecidas no âmbito do arranjo institucional 
intergovernamental do Mercosul.

É perceptível a importância que demos às falas, às declarações, às 
manifestações e aos discursos das autoridades brasileiras diretamente 
envolvidas no processo negociador.

7.1.1 Introdução ao modelo brasileiro

Em linhas gerais, a posição brasileira assume uma importância 
central na definição de algumas questões fundamentais para o apro-
fundamento institucional do bloco e que estão presentes nos prin-
cipais estudos sobre o Mercosul. Dentre alguns exemplos podemos 
citar: a defesa constante do modelo essencialmente intergovernamen-
tal; a dificuldade em aceitar a criação de mecanismos institucionais 
comunitários – tais como estruturas de fomento e de financiamento 
da integração, que a literatura especializada considera essenciais 
para lidar com as diferenças regionais e de competitividade –; e 
também a constante tentativa de evitar a utilização do mecanismo de 
solução de controvérsias criado no âmbito do Mercosul, privilegiando 
a negociação prévia entre os governos.

Concordamos com essas observações, mas consideramos impor-
tante ressaltar algumas outras para compor o que chamamos aqui de 
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modelo brasileiro de integração no Mercosul. É importante desta-
car que as observações abaixo, que compõem este modelo, foram 
extraídas dos acontecimentos estudados desde pelo menos a assina-
tura do Tratado de Assunção até o final de 2006. Portanto, mesmo 
admitindo que a partir de 2005 é possível ver uma mudança signifi-
cativa do andamento do processo, ainda assim permanece um esforço 
em sua defesa, presente no próprio corpo diplomático e também em 
parcela significativa da comunidade brasileira de política externa.

O período estudado demonstrou que esse modelo de integração 
foi defendido durante grande parte do tempo, embora sua decadência 
tenha se iniciado ainda no final dos anos 1990. Apesar de estar esgo-
tado, ainda não foi completamente substituído, inclusive porque o 
modelo é coerente com as linhas gerais presentes na atuação externa 
brasileira, descritas no início desta pesquisa. Sua completa superação 
acabaria sendo consequência de uma ruptura nesta linha de continui-
dade que marca a história da ação externa brasileira.

Devemos levar em consideração o fato de que são crescentes as 
pressões sobre essa continuidade histórica, mas uma ruptura deste 
nível mostra-se historicamente muito difícil, principalmente porque 
recai sobre o objetivo máximo de busca de autonomia no sistema 
internacional.

A tentativa de organizar os elementos que definem um modelo 
de Mercosul na política externa brasileira é, portanto, compreender 
como a ação governamental brasileira se colocou diante dos efeitos 
da maior interdependência econômica, política, cultural, entre outros 
aspectos, e à criação de mecanismos comunitários que controlam 
esses efeitos.

Existem diversas experiências concretas de integração que 
demonstram diferentes possibilidades de criação institucional, dife-
rentes modelos de integração econômica e variadas formas de com-
prometimento entre os Estados envolvidos. No entanto, o fato de 
trabalharmos com a noção de aprofundamento implica reconhecer que 
existem diferentes níveis de integração e, de uma forma ou de outra, ele 
se relaciona com o grau de autonomia preservado pelo Estado nacio-
nal. Este modelo, portanto, corresponde em alguma medida à forma 
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como o Estado brasileiro se ajustou a essa tendência de diminuição da 
autonomia nacional em relação ao processo de integração.

7.1.2 Centralidade dos governos

O primeiro elemento desse modelo é a própria centralidade dos 
governos nos destinos do processo de integração, que pode ser veri-
ficada em toda a história do bloco, desde o seu antecedente direto em 
1985, a Declaração de Iguaçu, até os dias atuais. Quando falamos em 
centralidade dos governos, estamos nos referindo essencialmente ao 
Poder Executivo.

Essa centralidade poderia ser explicada pela própria arquitetura 
de integração adotada, que é intergovernamental. Entendemos que 
isso seria uma forma de reduzir a explicação. O fato de haver inter-
governamentalidade não implica redução da participação dos outros 
poderes do Estado, nem dos demais atores domésticos. É possível 
haver blocos essencialmente intergovernamentais com uma conco-
mitante agenda de integração mais participativa e transparente.

Assim, o que explica a centralidade dos governos no Mercosul é 
a estrutura de interesses domésticos dos países participantes, a capa-
cidade de influência dos principais atores em interação e a sequência 
de acontecimentos históricos, que traduzem alternativas e escolhas 
específicas desta experiência integrativa.

7.1.3 A vontade política concentrada nos presidentes

Se há uma centralidade governamental neste modelo, também 
é possível perceber pela análise dos acontecimentos realizada que, 
dentre os atores governamentais, é reservado um papel especial para 
a Presidência da República no processo decisório. A vontade polí-
tica concentrada nos presidentes já foi por diversas vezes descrita na 
bibliografia sobre o tema (Vigevani; Veiga, 1991; Hirst, 1991; Mala-
mud; Castro, 2006).
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A pesquisa empírica neste trabalho confirma esse entendimento, 
percebendo que essa vontade política – que em muitos casos impul-
siona o processo e em outros busca a solução de uma situação de crise, 
ou ainda pode ser a própria causa de uma situação de crise – mostra-
-se mais relevante nos momentos que entendemos ser de formulação 
decisória.

Se a vontade política presidencial é o próprio motor do processo de 
integração no Cone Sul, ela se dá principalmente em momentos cur-
tos, devido à própria dinâmica das atividades e atribuições presiden-
ciais que estão voltadas na maior parte do tempo para a vida doméstica 
de cada país, e também pela própria estrutura decisória criada.

Apesar disso, foi possível perceber que a atuação presidencial tem 
capacidade de mudar os rumos dos acontecimentos na integração do 
Mercosul. No entanto, essa capacidade é relativa, pois o dia a dia da 
integração é operado pelas agências governamentais especializadas 
no tema, tornando mais difícil o acompanhamento sistemático des-
sas questões.

Esse cotidiano é o que chamamos de momento da implementação 
decisória, no qual os operadores governamentais, que no caso brasi-
leiro correspondem basicamente à corporação diplomática, também 
exercem uma importante influência sobre os destinos da integra-
ção. Assim, a vontade política concentrada nos presidentes seria o 
segundo elemento desse modelo.

7.1.4 A defesa da estabilidade democrática na região

Tanto a centralidade dos governos quanto a grande importân-
cia da vontade política presidencial se fundamentam na defesa da 
estabilidade democrática na região. Esse terceiro elemento ajuda na 
explicação dos dois anteriores, pois o início da cooperação argentino-
-brasileira se explica em parte pela emergência dos governos civis nos 
dois principais países, que viam na integração econômica uma forma 
plausível de aumentar as chances do processo de redemocratização, 
diminuindo a probabilidade de um retrocesso autoritário.
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A importância da defesa da democracia como característica do 
modelo de integração não se justifica somente pelo momento inicial 
que deu partida ao processo. Ela se fortaleceu ao longo dos anos, o que 
nos habilita a identificá-la como essencial à arquitetura institucional.

Essa defesa da democracia, no entanto, não é muito precisa quanto 
ao tipo de democracia que se deseja para os países participantes. É 
definida essencialmente por oposição aos movimentos de ruptura 
da ordem política com o estabelecimento de ditaduras militares, 
realidade essa que marcou grande parte da história política latino-
-americana. Assim, não podemos esperar um detalhamento sobre 
qual a forma de democracia que os países deveriam ter, se parecida 
com a ideia de uma democracia representativa ou não, ou se o pro-
cesso de integração em si deveria ser mais transparente, participativo 
e democrático.

No modelo de integração da política externa brasileira, a defesa da 
democracia assume papel de característica fundante do próprio pro-
cesso e é um de seus próprios objetivos. Não há relação com a questão 
do aprofundamento do bloco. O importante é que em momentos de 
possível ruptura da ordem democrática em algum dos países partici-
pantes, mesmo com instituições comuns pouco desenvolvidas, haverá 
uma reação dos demais através da ação presidencial e diplomática com 
o objetivo de evitar uma crise maior. Esses momentos emergenciais 
foram verificados nos anos 1990 quando o general Lino Oviedo ten-
tou assumir o poder à força no Paraguai.

A prática de dissuadir essas tentativas de golpe, seja por meios 
diplomáticos ou pela ação direta dos presidentes, aconteceu antes 
mesmo da sua regulamentação, realizada a partir do Protocolo de 
Ushuaia, que é adicional ao Tratado de Assunção, e que trata do com-
promisso democrático no bloco (Almeida, 2002).

7.1.5 A articulação diplomática Brasil-Argentina

Um quarto elemento desse modelo se volta, como os três anterio-
res, ao momento fundante do processo, ou seja, estamos nos referindo 

A_politica_externa__[MIOLO]__Graf-v1.indd   218 23/12/2015   15:16:16



A POLÍTICA EXTERNA BRASILEIRA E A INTEGRAÇÃO REGIONAL  219

à importância estratégica da articulação diplomática entre Brasil e 
Argentina, como o centro nervoso do processo.

Essa articulação foi amplamente salientada pela bibliografia que 
trata deste assunto (Vaz, 2002; Camargo, 2006). É notória a diferença 
de importância dada aos assuntos que envolvem os dois principais 
países em detrimento dos outros menores. As posições brasileiras 
apontaram nesse sentido, o que foi demonstrado a partir dos acon-
tecimentos de 2004. O reconhecimento público do governo brasi-
leiro sobre o tratamento diferenciado que havia tido com relação ao 
Paraguai e ao Uruguai não denota somente uma mudança nas posi-
ções políticas representada pelo governo de Lula da Silva, porque 
entendemos que este fato é fruto da situação anacrônica da defesa 
deste modelo de integração, dada a intensificação das pressões sobre 
a própria arquitetura do bloco e sobre os negociadores governamen-
tais brasileiros.

No entanto, com respeito a essa característica, apesar de ter sido 
marcante durante grande parte do tempo, é interessante a interpreta-
ção de Mônica Hirst a respeito da prioridade do Itamaraty atribuída 
à América do Sul, que além de parte dos objetivos de inserção inter-
nacional do país, parece ser uma forma de substituir “la propuesta 
anterior de máxima prioridad a la alianza estratégica con Argentina” 
(Hirst, 2006, p.139).

Esta pesquisa demonstra que no modelo de integração defendido 
pela diplomacia brasileira, a expansão para a América do Sul já se 
apresentava desde o seu início em 1991. Entretanto, é difícil afirmar 
se a expansão acabaria por substituir a articulação originária. Nossa 
ponderação vai no sentido apontado pela própria análise empírica, 
que nos permite no máximo afirmar que o governo brasileiro, seja 
do ponto de vista da atuação do corpo diplomático seja da diploma-
cia presidencial, procura em diversos momentos a concordância por 
parte do governo argentino a respeito da expansão do processo, tendo 
obtido o seu aceite até o momento.

Assumimos uma posição de cautela em relação a essa caracterís-
tica, ou seja, os dados analisados ainda apontam para a centralidade 
da articulação entre Brasil e Argentina no modelo governamental 
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brasileiro, mesmo que essa seja substituída na medida em que os 
objetivos de expansão são concretizados. Lembramos que tentamos 
extrair e definir a existência de um modelo gestado através dos anos e, 
portanto, mais do que um planejamento prévio trata-se, na verdade, 
de um processo histórico que sofre as interferências dos movimentos 
conjunturais.

Como conclusão dos quatro primeiros fatores levantados temos 
que estes não inviabilizam a priori o aprofundamento da integração. 
Assim, não existe uma relação direta entre eles e a não adoção de 
mecanismos e políticas que possibilitassem um arranjo institucio-
nal do bloco capaz de promover o avanço da integração econômica 
e política.

A noção de avanço, neste caso, significa aprofundamento, como 
já foi tratado anteriormente. Também é importante notar que estes 
elementos se referem direta e indiretamente ao exercício da diplo-
macia presidencial. A centralidade do governo no bloco é fruto, em 
grande parte, do esforço presidencial em dar início à integração que 
tinha como um dos grandes objetivos a defesa da democracia nos dois 
principais países.

7.1.6 A diplomacia como formuladora

Outro elemento que caracteriza o modelo é a diplomacia como 
formuladora e, consequentemente, como principal instrumento de 
modelagem da própria integração. Nesta concepção, a arquitetura 
institucional do bloco é reflexo direto do próprio processo negociador, 
ou seja, o modo de fazer a integração é contínuo e depende do jogo de 
forças e interesses entre os principais negociadores.

A vontade política está concentrada nos presidentes, mas esta se 
apresenta com mais força em determinados momentos, principal-
mente naqueles que exigem autorização para seguir em frente sobre 
determinados temas, nos momentos emergenciais que envolvem cri-
ses institucionais domésticas e na superação ou na criação de situações 
de crises. Nos demais momentos, que correspondem à maior parte 
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do tempo, o processo fica sob a coordenação quase que exclusiva da 
diplomacia, que trabalha diretamente com as demandas que surgem 
todos os dias e na própria orientação dada durante as reuniões de 
Cúpula do bloco.

Essa característica é fundamental para entender o modelo, já que 
dentre os principais atores do processo é perceptível a superioridade 
que o corpo diplomático brasileiro assume como importante gestor 
da integração. Se é verdade que a diplomacia brasileira, do ponto de 
vista jurídico, tem as mesmas competências que as dos demais países, 
também é válido afirmar que, do ponto de vista técnico e político, o 
Itamaraty possui capacidades que lhe garantem uma vantagem rela-
tivamente grande no processo decisório do bloco.

Para reforçar o reconhecimento da centralidade da diplomacia e 
sua ligação com os elementos já levantados, vale atentar para a con-
clusão de Alcides Costa Vaz (2002, p.272) ao lembrar que

apesar da influência crescente das burocracias econômicas no pro-
cesso negociador, não se produziu, em nenhum aspecto, o esvazia-
mento político do Mercosul e de sua projeção diplomática, como o 
atesta, por exemplo, a ativa diplomacia presidencial e ministerial 
então conduzida, o que justificava que a coordenação das negociações 
se mantivesse na órbita das chancelarias mesmo nas fases marcadas 
pela predominância dos temas econômicos na agenda negociadora.

A ideia é de que o processo negociador seja essencialmente um 
processo conduzido pelos atores diplomáticos, pois além de fortale-
cer seu papel no interior do bloco, isto permite a manutenção de sua 
importância na própria estrutura do Estado brasileiro.

Entre as principais forças endógenas ao Mercosul, ou seja, aquelas 
presentes na própria dinâmica de interesses e expectativas que orien-
tam a ação dos atores domésticos em relação à integração, a atuação 
da diplomacia brasileira foi central para o formato assumido pela 
integração ao longo dos anos, sendo essa um ator de grande relevân-
cia no destino e na condução das decisões que definem a estrutura 
institucional do bloco.
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O levantamento e a análise dos acontecimentos envolvendo as 
posições brasileiras demonstraram em vários momentos esse fato. 
Vimos que o Itamaraty possui uma capacidade e uma importân-
cia singular na formulação decisória que estabelece a estratégia de 
inserção internacional do país; e, ao mesmo tempo, o faz dentro do 
discutido insulamento do debate sobre as questões internacionais 
no Ministério das Relações Exteriores e a grande profissionalização 
que este apresenta, podendo este órgão ser entendido como um sub-
conjunto do Estado brasileiro com demandas e orientações próprias.

Essa verificação demonstra a importância de entender qual a rela-
ção desta agência estatal com os destinos da integração regional, já 
que representa o pivô da ação internacional contemporânea brasileira, 
pelo menos no nível dos discursos oficiais.

7.1.7 Estrutura institucional predominantemente 
intergovernamental

De todos os elementos que compõem o modelo de Mercosul da 
política exterior do Brasil, podemos dizer que a defesa da manutenção 
de instituições intergovernamentais é o mais importante, e permite 
fazer as ligações necessárias entre os demais.

O histórico da postura brasileira demonstrou claramente a impor-
tância atribuída a esse ponto, demonstrando que uma mudança nesse 
aspecto interferiria na própria estrutura do modelo. Também foi pos-
sível perceber que é em relação a esse tema que há maior divergência, 
não só entre o Brasil e os demais países, mas principalmente entre o 
que chamamos de diplomacia presidencial e as posições do corpo 
diplomático.

Foram marcantes as tentativas de bloqueio por parte dos negocia-
dores brasileiros com respeito ao avanço sobre essa discussão durante 
o processo negociador do Mercosul. Além disso, a defesa acirrada 
em manter o caráter intergovernamental do bloco foi de todos os ele-
mentos o que mais se manteve ao longo do tempo, principalmente 
com relação à coerência do discurso diplomático. Podemos inclusive 
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afirmar que essa é uma característica presente nas diversas correntes 
internas da diplomacia. Tanto as posições mais nacionalistas quanto 
as mais liberais entendem que a intergovernamentalidade deve ser 
respeitada, já que se apoia no objetivo essencial da ação externa bra-
sileira de ampliação das margens de manobra no sistema internacio-
nal, ou autonomia.

Sobre este aspecto, trataremos um pouco mais adiante ao abordar-
mos o que estamos chamando de “princípio da intergovernamenta-
lidade” e sua relação com os objetivos essenciais da política externa 
brasileira.

Sobre as instituições supranacionais, Malamud (2005b) bem 
observa que diferentemente da União Europeia, o Mercosul nunca 
chegou a ter este tipo de arranjo institucional, no entanto, sua expli-
cação para isso é de que os governos não queriam perder o controle 
sobre o andamento do processo de integração e, um outro motivo, 
seria a tentativa de evitar as experiências de integração mais antigas 
na América Latina que foram consideradas como tendo um certo 
excesso de instituições, como no caso do Pacto Andino.

Aceitamos o diagnóstico de Malamud, no entanto acreditamos 
que a explicação para o caso do Mercosul está mais ligada à tentativa 
do corpo diplomático em manter as linhas gerais da política externa 
brasileira, o que por conseguinte resultaria na manutenção da capaci-
dade corporativa de influência sobre os destinos do próprio processo 
de integração e também na formulação da agenda externa brasileira.

Vimos que o discurso diplomático busca fundamentar uma reali-
dade específica do Mercosul, composta de fatores que ligam a expe-
riência do Cone Sul a um processo caracterizado por pouca construção 
institucional e, essencialmente, intergovernamental. Vale lembrar 
que, em geral, esses fatores não são muito bem explicados e referem-
-se às características históricas do Brasil e de sua posição no mundo.

Ao mesmo tempo, essa construção discursiva apresenta a possibi-
lidade de gestão de um mercado comum a partir de instituições míni-
mas, em que as diplomacias seriam um importante ponto de apoio 
das negociações. Como exemplo desta concepção, Paulo Roberto 
de Almeida afirma que o Mercosul não é nenhuma cópia e nem tem 
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inspiração na União Europeia. Se fosse para ter alguma comparação 
este autor propõe que o correto seria comparar com o Benelux. A 
permanência do projeto de mercado comum sub-regional seria uma 
forma de ter um “perfil ótimo da inserção econômica internacional 
dos países membros às possibilidades de construção de uma inter-
dependência regional que complemente o processo de globalização 
mercantilista” (2002).

Seguindo essa mesma linha e como forma de fortalecer seu argu-
mento, o autor desqualifica aqueles que propõem a adoção de insti-
tuições ou mecanismos de caráter supranacional com o argumento de 
que “em outros termos, o que foi realizado foi o Mercosul possível, 
não o ideal ou aquele imaginado por observadores acadêmicos ou 
comentaristas pouco informados dos meios de comunicação” (ibid.).

Esse tipo de argumentação se direciona, por exemplo, a espe-
cialistas da área de direito internacional e de relações internacionais 
como Ricardo Seitenfus e Deyse Ventura, que se dedicam ao estudo 
do funcionamento das organizações internacionais e, em particular, 
ao do Mercosul. Estes autores, entre tantos outros, entendem que 
as instituições supranacionais poderiam criar as condições para o 
cumprimento dos tratados assinados e para construir uma política 
comercial comum (Seitenfus; Ventura, 2001), o que a análise empí-
rica desta pesquisa demonstrou ser muito improvável ocorrer com as 
instituições atuais.

As posições do Itamaraty sobre esse assunto podem ser compreen-
didas na seguinte afirmação do ex-ministro das Relações Exteriores 
Luiz Felipe Lampreia (2002, p.205):

Creio que o Brasil não deve aceitar o conceito de uma autoridade 
supranacional nos moldes da Comissão Europeia, nem a ideia de 
que possa haver uma subordinação do sistema judiciário nacional a 
uma instância do Mercosul. Mas haverá certamente possibilidade 
de avaliar níveis intermediários, como a criação de um secretariado 
técnico capaz de realizar estudos e projetos para a consideração dos 
governos, que represente um avanço no sentido da maior institucio-
nalização do Mercosul.
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Mesmo em pleno processo de mudança do discurso governamen-
tal brasileiro, principalmente com a nova orientação dada a partir da 
diplomacia presidencial, um dos principais operadores do Itamaraty 
sobre o dia a dia do Mercosul, José Antônio Marcondes de Carvalho 
(2006), afirma que o importante não seria discutir se as instituições 
deveriam ser intergovernamentais ou supranacionais, mas saber se as 
atuais instituições são adequadas ao Mercosul.

Concordamos com o fato de buscar a adequação das instituições ao 
real nível de interdependência de um processo de integração. Porém, 
os acontecimentos do Mercosul e o histórico das posições brasileiras 
demonstram uma preocupação constante do corpo diplomático em 
evitar este debate público. Seguindo essa linha de raciocínio, Mar-
condes de Carvalho que é um importante negociador do Mercosul 
afirma que

Não há uma relação direta a priori entre instituições suprana-
cionais e efetividade. Por si só, a introdução, no arcabouço jurídico 
institucional de um processo de integração, de elementos tradicio-
nalmente associados ao conceito de supranacionalidade não assegura 
a consecução dos objetivos atribuídos à organização ou o adequado 
cumprimento das decisões adotadas nesse âmbito. Por outro lado, 
nada impede que, na ausência desses elementos, as instituições possam 
criar uma efetiva integração entre seus membros e gerar, naturalmente 
uma demanda por maior integração, graças à capacidade de defesa e 
promoção dos interesses de seus integrantes. (Carvalho, 2006, p.20)

Concordamos com a primeira parte do argumento, de que real-
mente não há a priori uma relação direta entre a supranacionalidade 
e a efetividade da integração, assim como também não há relação 
direta entre a intergovernamentalidade e a efetividade da integração. 
No entanto, conforme já foi abordado anteriormente nesta pesquisa, 
existem fortes indícios de que um mercado comum, devido à grande 
complexidade das questões tratadas, principalmente com relação ao 
livre trânsito de pessoas e de capital, tem enormes dificuldades para se 
consolidar a partir de instituições estritamente intergovernamentais.
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Assim como a rigidez na manutenção de um corpo supranacional 
pode acabar prejudicando a própria integração, uma rigidez quanto 
à intergovernamentalidade também pode resultar no mesmo efeito. 
É difícil imaginar a discussão sobre qual tipo de instituição é mais 
eficiente aos objetivos do bloco enquanto houver um certo “tabu” no 
trato das questões relativas aos mecanismo supranacionais.

Nossa conclusão é extraída dos exemplos históricos existentes e 
da análise bibliográfica específica sobre casos de integração regional 
e, desta forma, o Mercosul poderia ser uma inovação neste sentido. 
Entretanto, a análise histórica dos acontecimentos e a crise institu-
cional crônica pela qual o Mercosul tem passado demonstram, até o 
momento, a inviabilidade do argumento diplomático.

7.1.8 Inexistência de um paymaster

Um outro aspecto percebido e que entendemos ser um elemento 
marcante do próprio modelo de integração presente na política exte-
rior do Brasil diz respeito à necessidade em haver um processo de 
integração coeso, mas sem a existência de um país que seja o princi-
pal pagador, como já exposto ao tratarmos da ideia de “paymaster” 
de Walter Mattli (1999).

Nossa conclusão é de que para o modelo de integração da política 
externa brasileira pode haver uma certa liderança do Brasil sobre o 
processo, desde que essa não se traduza em transferência profunda de 
funções e fundos governamentais nacionais para o nível regional. Os 
diversos exemplos envolvendo várias crises no bloco demonstraram 
que a posição brasileira foi a de pagar os custos do processo, sejam 
estes institucionais ou econômicos, mas a partir das próprias institui-
ções nacionais, visando sempre manter um mínimo de coesão neces-
sária à manutenção dos objetivos brasileiros de inserção internacional.

Este elemento do modelo, no qual não existe um principal Estado 
pagador, foi amplamente amparado pela análise empírica dos fatos, 
estando presente em diversos momentos nos discursos diplomá-
ticos; mas também apresenta uma ampla base de sustentação na 
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bibliografia que trata deste tema (Klom, 2003; Burges, 2005; Mala-
mud, 2005b; Vigevani; Mariano, 2005).

Já identificamos que esse modelo de integração que estamos ten-
tando apreender e organizar entrou em crise principalmente a partir 
de 1999. Desta forma, a cobrança sobre uma maior responsabilidade 
brasileira em relação ao processo aumentou, fazendo que alguns 
membros da própria diplomacia reconheçam essa realidade. O então 
embaixador Botafogo Gonçalves, ao término do segundo governo de 
Fernando Henrique Cardoso, já afirmava que

Seja por razões externas, como a multiplicação de iniciativas 
comerciais diluidoras de esquemas preferenciais prévios, seja por 
razões internas ao bloco, como a crise de credibilidade decorrente da 
atual fragilidade econômica nos quatro países, as ameaças à sobrevi-
vência do Mercosul são hoje consideráveis, e somente um firme com-
promisso do Brasil, como principal liderança, no sentido de dar um 
passo adiante no processo de integração, poderá preservar o agrupa-
mento [...] Por essas razões, é preciso que o Governo brasileiro se con-
vença de que o aprofundamento do Mercosul é essencial para o Brasil, 
como plataforma de inserção internacional e como instrumento de 
progresso e estabilidade na região, e reconheça que, se o exercício da 
liderança pressupõe custos de várias ordens, a inação nas atuais cir-
cunstâncias terá um preço ainda mais alto. (Gonçalves, 2002, p.148)

Entretanto, mesmo com a nova realidade da integração a partir de 
2005, ainda é possível ver que essa questão continua válida. Apesar 
da implementação de mudanças reais no sentido do Brasil se tornar o 
principal pagador do processo, com o advento recente do Focem ou 
da instalação do Parlamento do Mercosul, essas foram muito lentas. 
Não se consegue atingir a velocidade necessária devido à sucessão de 
crises institucionais vividas e, principalmente, à crise de expectativas 
entre os atores governamentais, gestadas durante anos e acumuladas 
principalmente a partir de 1995.

O aumento das diferenças entre as economias brasileira e argen-
tina só se acentuaram, sem falar da pouca atenção dada aos países 
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menores, o Uruguai e o Paraguai. Nas palavras de Veiga (2005, p.5) 
“por enquanto, o preço a pagar tem se traduzido em uma postura de 
tolerância em relação às medidas protecionistas da Argentina e em 
concessões assimétricas negociadas com os países da CAN, posição 
que se poderia denominar unilateralismo benévolo”.

Esta denominação de “unilateralismo benévolo”, que por sinal 
explica bastante a atual postura do Itamaraty, pode ser vista com 
muita clareza no trecho abaixo reproduzido de uma entrevista com o 
ministro Celso Amorim:

ISTO É – O sr. rebate com vigor as críticas de que o Mercosul implo-
diu. Mas se está tudo tão bem, então por que o Uruguai quer fazer um 
acordo de livre comércio com os EUA?

Amorim –Acho que o Uruguai tem muitas razões de queixas 
contra o Mercosul. Por exemplo, o acesso ao mercado brasileiro tem 
sido muito restrito. O Brasil tem que liberar mais, porque é muito 
maior. O comércio internacional não deve só ser competitivo, tem 
que ter vantagens comparativas. Então, algumas coisas a gente tem 
que comprar deles. E a nossa estrutura burocrática está voltada só 
para o Brasil; não há uma visão integrada. O Brasil é muito maior do 
que o Uruguai e o Paraguai e isso causa mais problemas para eles. 
Temos que trabalhar para que esses dois vizinhos tenham uma inser-
ção, temos que abrir mão de produzir tudo e temos que escoar mais, 
proporcionar condições de financiamento para eles.

ISTO É – E nós temos um grande superávit com eles...
Amorim – O Brasil não pode exportar US$ 1 bilhão para o Uru-

guai e importar só US$ 500 milhões; precisamos exportar US$ 1,5 
bilhão e importar US$ 2 bilhões. Como? Com a indústria automo-
bilística, por exemplo. Partes dos carros poderiam ser produzidas 
no Uruguai ou no Paraguai. O banco, ou os faróis, qualquer coisa. 
É isso que a Europa fez, é essa cultura de integração que ainda não 
existe totalmente.
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7.1.9 A união aduaneira como limite

O objetivo de consolidar uma união aduaneira é mais um elemento 
do modelo, porque ela permitiria manter a autonomia enquanto 
objetivo máximo da política externa brasileira e, ao mesmo tempo, 
consolidar o uso do Mercosul e da América do Sul como plataformas 
eficientes para a inserção internacional. O bloco deveria, portanto, 
propiciar melhores condições para a negociação com as grandes 
potências econômicas, principalmente no tocante aos grandes acordos 
regionais, Alca e Mercosul-União Europeia, e também nas negocia-
ções multilaterais no âmbito da OMC.

Os dados analisados demonstram como esse movimento brasi-
leiro era realizado, buscando manter uma coesão mínima necessária 
para enfrentar as grandes negociações. Também evidenciou a grande 
dificuldade em sustentar um mínimo de coerência na união aduaneira 
para cumprir com esses objetivos.

É interessante notar que o discurso diplomático geralmente 
aponta para o funcionamento de um futuro mercado comum, 
enquanto as políticas implementadas, as manifestações governamen-
tais e as respostas diplomáticas às cobranças dos demais parceiros no 
sentido de aprofundar as instituições do bloco demonstraram que a 
união aduaneira seria, na realidade, o limite de aprofundamento do 
ponto de vista das etapas de integração econômica.

Nossa conclusão se fortalece tendo em vista a defesa constante do 
que chamamos de “princípio da intergovernamentalidade”, o que, 
em tese, se adaptaria muito bem aos objetivos de manter uma tarifa 
externa comum sem maiores compromissos futuros como o livre 
trânsito de pessoas e capitais, característicos de um mercado comum.

Se esse elemento permite manter a autonomia do Estado brasi-
leiro, por outro lado também é coerente com os objetivos voltados 
para a busca de melhores condições para o desenvolvimento econô-
mico nacional. Desta forma, é perceptível a coerência entre o modelo 
de integração proposto na política externa brasileira e os seus obje-
tivos máximos, autonomia e desenvolvimento, que têm garantido a 
característica singular de continuidade.
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Nessa concepção, uma união aduaneira permitiria ao Estado bra-
sileiro um ganho de escala considerável para sustentar o projeto de 
desenvolvimento econômico, além de conseguir melhores condições 
de inserção econômica internacional, ampliando a importância do 
comércio exterior na economia brasileira e atraindo investimentos 
externos (Saraiva; Tedesco, 2001).

Conforme o abordado no capítulo sobre as diferentes concepções 
de autonomia e a tendência em construir novos paradigmas explica-
tivos das escolhas brasileiras, podemos ainda afirmar que o objeti-
vo de consolidar uma união aduaneira permitiria maior funcionalidade 
da política externa aos objetivos governamentais gerais, o que histo-
ricamente garantiu a ampliação da margem de manobra da própria 
diplomacia na estrutura burocrática estatal, além de um maior grau 
de legitimidade para gerir a agenda externa do país.

No entanto, entendemos que para a consolidação de uma união 
aduaneira é preciso abordar diversas questões – descritas no capítulo 
sobre necessidades básicas dos processos de integração regional – e, 
portanto, essa funcionalidade não se consolidou. Mesmo assim, em 
plena crise institucional do bloco, vemos um potencial muito grande 
no que se refere aos fluxos de comércio intrabloco; isto permitiu um 
mínimo de coerência das ações brasileiras com relação ao Mercosul.

7.1.10 O regionalismo aberto

O regionalismo aberto seria mais um elemento deste modelo de 
integração e reforça os três anteriores: a busca de uma estrutura ins-
titucional intergovernamental, a inexistência de um “paymaster” e o 
objetivo de consolidar uma união aduaneira.

A concepção de regionalismo aberto considera que um bloco eco-
nômico deve estar adaptado aos fluxos de comércio mundial, não se 
constituindo numa barreira à produção mundial, evitando a criação 
de desvios ao comércio. Seria a formação de arranjos comerciais regio-
nais com a meta de gerar e não criar obstáculos ao comércio interna-
cional. Desta forma, essa concepção se liga aos objetivos do próprio 
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processo de globalização econômica e financeira. O bloco regional 
deveria ser, de alguma forma, compatível com as normas do comércio 
multilateral (Krasner, 1992; Amaral Jr., 2003).

A noção de regionalismo aberto, mais do que um conceito ou 
um fato em si, em diversos momentos e por diversos interlocutores 
assume a forma de um apelo ideológico, em que sua razão de existir 
seria de amplo conhecimento e, portanto, não seria questionada. Esta 
noção se apresenta repetidamente no discurso diplomático a respeito 
das finalidades do Mercosul.

Atribuir principal prioridade à consolidação e aprofundamento 
do Mercosul rumo a um mercado único e à promoção da integração 
comercial, energética e viária com todos os países da América do Sul. 
Esta orientação não se volta contra ninguém, pois o que preconizamos 
é um regionalismo aberto.1

Lembramos que este elemento também se liga ao objetivo de 
expansão do bloco, que trataremos logo adiante. Se o regionalismo 
aberto deve manter a proteção do mercado em níveis muito baixos, 
permitindo que este se conecte ao próprio processo de globalização, 
então haveria uma maior facilidade para a adesão de outros países da 
América Latina sem comprometer os objetivos do próprio Mercosul 
(Flores Neto, 2000).

Entretanto, a concepção de regionalismo aberto parece mais uma 
forma de fundamentar a ideia de manter um perfil institucional baixo 
no bloco do Cone Sul, pois conforme análise de Amado Cervo (2002) 
o comércio intrabloco cresceu de 4,1 bilhões de dólares em 1990 para 
20,5 em 1997, e 18,2 em 2000. No período, as exportações do bloco 
cresceram 50% e as importações 180%. O regionalismo aberto provo-
cou, portanto, um desvio de comércio, extremamente oportuno para 
economias incapazes de elevar-se à competitividade sistêmica global.

 1 Exposição do embaixador Luiz Felipe Lampreia, ministro de Estado das Rela-
ções Exteriores, no X Fórum Nacional “As Perspectivas da Situação Mundial e 
a Política Externa do Brasil”.
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7.1.11 A estratégia de integração direcionada para os 
assuntos menos polêmicos

Um outro elemento importante para entender a postura brasi-
leira no bloco é a estratégia de integrar o que é mais fácil, ou o que 
em algumas interpretações, pode ser entendido como a estratégia de 
integração dirigida pelo mercado. Essa característica é visivelmente 
percebida nas posições brasileiras a respeito dos mecanismos insti-
tucionais criados e nas posições governamentais brasileiras diante 
de uma demanda concreta. A solução seria integrar tudo aquilo que 
é possível e deixar para um segundo momento tudo aquilo em que 
não há consenso.

Essa estratégia corresponderia ao estágio de integração negativa 
nos processos de integração regional (Nye, 1994), ou seja, os negocia-
dores diretos e as regras criadas deixariam para um segundo momento 
as questões menos consensuais. Este segundo momento consistiria 
no estágio mais complexo, ou de integração positiva. O acúmulo de 
pendências necessitaria de um esforço conjunto dos diversos atores 
envolvidos no sentido de superar essa situação de impasse, pois as 
instituições criadas provavelmente não estariam adaptadas ao enfren-
tamento desta realidade.

Esse também é o entendimento de Malamud (2005c) ao afirmar 
que o Mercosul ainda não completou o estágio de integração negativa, 
o que explicaria os repetitivos relançamentos e a baixa realização das 
medidas propostas nestes momentos de relativo consenso.

Essa estratégia foi muito importante na fase inicial do processo, 
para demonstrar aos diferentes agentes do processo que o aumento 
da interdependência entre os países participantes era possível, o que 
gerou um importante aumento do comércio intrabloco e acelerou a 
adaptação produtiva das grandes empresas nacionais e multinacionais 
presentes na região.

No entanto, as instituições do bloco não se preocuparam com 
a diminuição das assimetrias existentes, o que permitiu ao pro-
cesso caminhar relativamente tranquilo até o ano de 1999 quando 
essa estratégia se mostrou esgotada e, coincidentemente, também 
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revelou-se o esgotamento da arquitetura institucional do bloco. 
Assim, consideramos que ainda estamos na fase de tentar superar esse 
momento de esgotamento, numa caminhada que já dura quase oito 
anos, e na qual verificamos que a postura brasileira tem cumprido um 
importante papel no estabelecimento deste impasse.

7.1.12 A ausência de mecanismos 
de redução de impacto

A ausência de mecanismos institucionais para reduzir os impac-
tos provenientes do aprofundamento das relações de interdepen-
dência provocados pelo próprio processo de integração é um outro 
elemento importante deste modelo. Uma integração de baixo perfil 
institucional acabaria por esbarrar nos limites dados pela existência 
de diferenças de competitividade setorial e também regional, pois a 
criação de um espaço ampliado de interação entre diferentes agentes 
econômicos evidencia as assimetrias existentes e, na medida em que 
a integração não dispõe de soluções eficientes para essa situação, per-
mite inclusive a exacerbação desses desequilíbrios.

O histórico de conflitos comerciais entre Brasil e Argentina, 
assim como o tratamento dado aos países menores, servem de exem-
plo dessa característica. Nestes momentos, as pressões pela criação 
de mecanismos efetivos para lidar com as diferenças foram mais 
expressivas, como as demandas pela criação de fundos estruturais, de 
compensação ou de reconversão produtiva. Como foi demonstrado, a 
posição governamental brasileira foi a de fazer concessões em relação 
à própria disciplina comercial do bloco e evitar a criação destes ins-
trumentos de financiamento da integração. Nos casos mais extremos, 
quando a coesão do bloco estava seriamente ameaçada, voltou-se para 
os instrumentos nacionais existentes, como ficou evidente nas pro-
postas de utilização do BNDES.

Vimos também que o argumento diplomático centrou-se na ine-
ficiência de se criar instrumentos custosos que poderiam, com o pas-
sar do tempo, se burocratizar excessivamente e perder eficiência. No 
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entanto, o desenrolar dos acontecimentos fez com que este argumento 
gradativamente perdesse efeito, já que em todos esses anos não foi 
proposta nenhuma alternativa, a não ser a hipotética eficiência das 
leis do mercado.

Há uma diferença importante entre a disposição da diplomacia 
presidencial com relação à diplomacia ministerial sobre a defesa pela 
não criação destes mecanismos. O corpo diplomático foi mais resis-
tente à adoção destes mecanismos regionais, mesmo durante os dois 
últimos anos. Um dos exemplos de lentidão no tratamento desses 
assuntos é o próprio Focem cuja criação aconteceu em dezembro de 
2004 durante a Reunião de Cúpula de Ouro Preto, mas até o final de 
2006 ainda não havia sido implementado. Uma das explicações para 
isto seria a lentidão do mecanismo de internalização decisória do 
Mercosul, porque o arranjo intergovernamental pressupõe que cada 
Legislativo nacional aprove a decisão.

Pode-se dizer também que a decisão de criar o Focem se deu 
durante uma crise entre os governos do Brasil e da Argentina, que 
passava pela discussão da proposta argentina de criação de um meca-
nismo de imposição de salvaguardas comerciais. Entendemos que 
essas explicações têm sua validade, mas o fato de haver um compor-
tamento histórico brasileiro no sentido de evitar pagar esses custos 
nos leva a pressupor que a principal explicação seria a falta de com-
prometimento brasileiro.

7.1.13 A participação e inclusão limitada 
de novos atores domésticos

A limitação da participação de outros atores domésticos tam-
bém pode ser entendida como um dos elementos desse modelo. A 
bibliografia sobre o Mercosul aponta essa realidade através de diver-
sos estudos sobre a estrutura decisória do bloco, sobre o papel limi-
tado dos Legislativos nacionais ou das dificuldades que os atores 
sociais encontram ao tentar participar do debate sobre a agenda da 
integração.
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Uma das explicações seria que isso reflete a própria arquitetura 
intergovernamental, o que não deixa de ser verdade, mas não é sufi-
ciente. É possível haver instituições intergovernamentais com trans-
parência e canais de participação política mais amplos. Já foi dito que 
os processos de integração regional geralmente apresentam deficiên-
cia democrática ao criar novas instâncias decisórias.

No caso do Mercosul, a melhor explicação seria a importância 
que a diplomacia possui em quase todas as fases do processo decisó-
rio do bloco em detrimento de outros atores domésticos. No entanto, 
a capacidade por parte dos negociadores brasileiros em manter essa 
situação parece estar se encerrando.

Reafirmamos que esse modelo de Mercosul presente na política 
externa brasileira está esgotado e que gradativamente está se trans-
formando, o que nos permite verificar, a partir das manifestações dos 
diversos negociadores que já tiveram algum contato direto com a ges-
tão brasileira do Mercosul, os reais limites desse modelo e algumas 
das possibilidades de mudança da postura brasileira.

7.1.14 Solução de conflitos pela via diplomática

O penúltimo elemento do modelo é a solução de conflitos pela 
via diplomática e que está intimamente ligado aos anteriores, pois 
não há previsão de aprofundamento dos mecanismos institucionais 
que possam lidar com as assimetrias existentes e a diversidade de 
interesses envolvidos.

Do ponto de vista dos conflitos econômico-comerciais nos pro-
cesso de integração regional, em geral, é possível dizer que são enca-
minhados por pelo menos três formas: a primeira seria pelas próprias 
forças do mercado, a segunda através da criação de instrumentos 
regionais de diminuição das diferenças de competitividade setorial 
e regional e a terceira, quando não há uma fácil solução para estes, 
através de mecanismos de solução de controvérsias.

No modelo defendido pelos atores governamentais brasileiros é 
possível perceber que a primeira seria a forma principal de lidar com 
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as diferenças, pois mesmo existindo mecanismos de solução litigiosa 
desde o início do Mercosul – inicialmente o Protocolo de Brasília e sua 
substituição posterior pelo Protocolo de Olivos –, sua utilização foi, 
em geral, adiada pelos governos, privilegiando-se a solução diplomá-
tica nos assuntos que não se resolveram “naturalmente”.

A posição brasileira no Mercosul foi diametralmente oposta à 
apresentada com relação aos conflitos na OMC (Pinheiro, 2004; Oli-
veira, 2005b) e foi verificada na análise dos acontecimentos. Isso nos 
leva a concluir que privilegiar a solução diplomática, além de garan-
tir uma situação mais favorável para o governo brasileiro em virtude 
do profissionalismo de seu corpo diplomático, evita também que as 
instituições regionais ganhem funcionalidade e que se avance numa 
tendência de estas assumirem funções maiores, o que poderia criar 
uma jurisprudência própria sobre o assunto e diminuir a prerrogativa 
governamental no andamento das negociações.

Se esse fosse o caminho, a tendência seria a de chocar-se com 
os objetivos nacionais de obter maior autonomia, ou seja, haveria 
maior dificuldade em manter a continuidade enquanto caracte-
rística fundante da política externa brasileira. Além disso, haveria 
mais empecilhos em sustentar o principal elemento do modelo, que 
trata da manutenção do caráter intergovernamental das instituições 
do bloco, o que inviabilizaria a sustentação e coerência do próprio 
modelo.

A análise histórica dos acontecimentos a partir de 1991 demons-
trou que a produção de conflitos, sejam econômicos ou políticos, foi 
uma constante do processo de integração, o que demanda a inter-
venção diplomática para diminuir seus efeitos. As causas, apesar 
de serem constantemente apontadas por diferentes interlocutores e 
atores diretamente envolvidos, permaneceram presentes e as solu-
ções ficaram a cargo de cada Estado participante. A ideia é de que as 
diferenças existem, mas a sua solução não é de responsabilidade das 
instituições do bloco.

Nesses casos, a intervenção governamental brasileira foi no sen-
tido de oferecer benefícios pontuais aos Estados reclamantes, tendo 
como ideia subjacente o tamanho da economia brasileira. Se ela não 
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pode naturalmente ser um atrativo de integração para as demais eco-
nomias, ou se não consegue absorver os custos da livre competição 
pelas “leis do mercado”, então o governo brasileiro poderia intervir 
com promessas de investimento através do BNDES, através da ideia 
de promover uma maior integração das cadeias produtivas, ou de 
outro benefício específico a ser negociado.

Se uma das principais funções da criação de normas, procedimen-
tos e instituições regionais é a de manter as expectativas dos diversos 
atores domésticos alinhadas ao objetivo de promover maior integra-
ção, então a consequência real no Mercosul foi exatamente contrá-
ria. O bloco vive uma constante crise de expectativas quanto ao seu 
futuro, dificultando o próprio aprofundamento do processo, o que 
aumentou a desconfiança dos diferentes atores participantes.

7.1.15 Modelo voltado para expansão 
e não para o aprofundamento

o último elemento que compõe o modelo de Mercosul que é pos-
sível apreender da política externa brasileira diz respeito à prioridade 
dada à expansão do bloco em detrimento do seu aprofundamento. 
Este modelo, portanto, se orienta pela busca do aumento do número 
de Estados, expandindo-se para o restante da América do Sul.

Em princípio, entendíamos que isso se evidenciava mais a par-
tir da proposta de formação da ALCSA, durante o governo Itamar 
Franco, mas percebemos a partir da análise histórica que a diploma-
cia já apresentava essa postura e orientava sua ação desde o início do 
processo, em 1991.

A preferência pela expansão reforça a necessidade de manter baixo 
o perfil institucional do Mercosul, o que por sua vez diminui o ímpeto 
pelo tratamento comum das assimetrias existentes, já que a expansão 
por si só implica o aumento da probabilidade de conflitos. O resul-
tado quase que natural dessa escolha aponta para um baixo compro-
metimento dos governos com a integração, permitindo aos Estados 
manter sua autonomia, de certa forma, intocada.
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O interessante dessa característica não está somente no fato de cau-
sar desconfiança dos três primeiros países participantes – Argentina, 
Paraguai e Uruguai – com relação ao Brasil, mas de fazer que a expan-
são seja o ponto no qual esse modelo poderia se reproduzir. Ou seja, na 
medida em que o governo brasileiro lidera esse processo de expansão, 
faz que o elemento central do modelo, que é a manutenção das insti-
tuições intergovernamentais, seja na prática a realidade da integração.

Movimentos no sentido de criar elementos de supranacionalidade, 
como os verificados por parte da diplomacia presidencial em fins de 
2006, se tornam mais retóricos do que práticos diante do aumento 
das pressões e da maior complexidade de interesses provocados pela 
expansão do bloco. Manter a coesão do bloco se torna cada vez mais 
difícil diante da arquitetura institucional proposta pelo modelo.

A consequência imediata é o aumento da cobrança regional para 
que o governo brasileiro pague pela liderança do processo de expansão 
da integração e, ao mesmo tempo, limite as possibilidades de aprofun-
damento do bloco, visto que os recursos são escassos e a capacidade 
brasileira de absorver esse nível de demanda é limitada.

Um outro fator que necessariamente deve ser levado em conside-
ração e que deixa a situação mais complicada se refere à necessidade 
de obter a concordância do governo argentino para a realização deste 
objetivo, o que tem demandado muito esforço do corpo diplomático 
brasileiro.

Desta forma, o exercício da atividade diplomática na tentativa de 
gerenciar essa situação limite assume a função de diminuição dos cus-
tos brasileiros. Vimos que a capacidade de adaptação e de gestão das 
relações internacionais do Brasil por parte do corpo diplomático são 
muito altas, mas mesmo uma corporação burocrática e profissiona-
lizada como a do Itamaraty tem capacidade de intervenção limitada 
diante deste desafio.

Um possível resultado desse movimento seria o aumento das 
discórdias internas ao corpo diplomático sobre qual alternativa seria 
melhor para manter a capacidade de gerenciamento do processo de 
integração. Com respeito a esse fato vemos que ao menos três solu-
ções tendem a surgir:
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• a primeira seria o retrocesso do processo de integração para 
uma fase de área de livre comércio, que seria o tipo de argu-
mento mais fácil de ser defendido pela linha mais liberal;

• a segunda seria a tentativa de manter os objetivos de expansão 
do bloco, que entendemos ter um bom respaldo na linha mais 
nacionalista;

• e a última seria buscar o aprofundamento do bloco dimi-
nuindo seu ritmo de expansão, proposta que parece estar 
desamparada no meio diplomático e também na diploma-
cia presidencial, não só no governo atual como também nos 
anteriores.

Independente da escolha tomada, podemos dizer que o resultado 
seria ainda a diminuição da autonomia da corporação diplomática 
com relação à gestão dos assuntos ligados à integração. A diferença 
estaria essencialmente no tempo de duração em manter o que parte 
da bibliografia sobre política externa chama de “autonomia relativa 
do Itamaraty”.

O Mercosul como um processo que privilegia a expansão, por 
outro lado, também permite a conjunção das expectativas do corpo 
diplomático e da diplomacia presidencial. A principal diferença é 
que no caso desta última a aposta é de conciliar a expansão com os 
objetivos de aprofundamento, como foi visto nas ações e discursos 
presidenciais sobretudo a partir de 2005.

Esse desafio parece por demais ambicioso, diante de instituições 
frágeis, crise de expectativas, acúmulo de demandas através dos anos 
e, também, pelo aumento da complexidade dos atores em interação. 
Esse quadro talvez explique a construção discursiva apresentada pelo 
ministro Celso Amorim, principalmente a partir de meados de 2006, 
no sentido de qualificar a integração do Mercosul como uma integra-
ção de toda a América do Sul e que não esteja centrada nas burocra-
cias, mas nos “povos”. O significado disso ainda não está claro, mas 
demonstra um quadro no qual a reconhecida previsibilidade da polí-
tica externa brasileira perde sentido, diante das mudanças nas condi-
ções em que se assentava a sua tradicional continuidade.
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Em resumo, vimos que o modelo brasileiro se confunde, em 
grande medida, com o modelo real de Mercosul que vem sendo cons-
truído através dos anos. Entretanto, é importante ressaltar que, ao 
compararmos essa arquitetura de integração com as consequências 
gerais que os processos de integração constantemente lidam, expos-
tos no Capítulo 4, concluímos que a crise institucional do Mercosul, 
além de ser expressão do próprio limite do modelo brasileiro, também 
pode ser explicada pela desconexão entre grande parte dos elementos 
do modelo e o atendimento das necessidades básicas para a formação 
e consolidação de blocos regionais.

O aprofundamento, enquanto pressuposto da integração, indica 
as necessidades de se lidar com as assimetrias regionais, financiar a 
integração e gerenciar o crescimento das relações de interdependên-
cia, o que não encontrou apoio em um modelo que se orienta pela 
limitação da construção institucional, por mecanismos de solução de 
conflitos baseados na ação diplomática e pela ausência de instrumen-
tos comunitários de redução dos impactos.

Outro aspecto que reflete esse descompasso é a consequência de 
que, com o passar do tempo, o aprofundamento da integração exige 
a adoção de elementos de supranacionalidade, resultando em cresci-
mento institucional e até na necessidade de criar formas de evitar o 
tendencial déficit democrático. Neste caso, vemos que alguns ele-
mentos do modelo não colaboram nesse sentido, como a manutenção 
da estrutura institucional intergovernamental, a ideia de regiona-
lismo aberto, a estratégia de priorizar a integração dos assuntos 
menos polêmicos e a baixa participação e inclusão de novos atores 
domésticos.

Quanto ao atendimento das principais elites e à manutenção das 
expectativas no sentido de maior integração, isto foi parcialmente 
cumprido, principalmente pela habilidade diplomática brasileira na 
gestão das sucessivas crises. Outro fator que favorece esse aspecto é a 
inexistência de sentimentos contrários à integração latino-americana 
e com relação ao caso específico do Mercosul, o que inclusive se veri-
ficou em recentes pesquisas sobre a opinião dos públicos de massa, 
sendo que o sentimento antiamericano parece ajudar nesse sentido.
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Se grande parte dos setores brasileiros não tem muito a reclamar do 
ponto de vista dos resultados comerciais obtidos, o mesmo não pode 
ser dito naqueles menos competitivos presentes na economia argen-
tina e também em amplos setores da economia paraguaia e uruguaia. 
A ideia de um regionalismo aberto, que busca sua justificação em 
uma integração baseada na construção de uma união aduaneira com 
poucos mecanismos de redução das assimetrias, teve seus momentos 
de glória, até pelo menos 1998, mas desde 1999 verificou-se o pro-
longamento de uma situação de crise institucional e de expectativas, 
o que desafia a prioridade dada à gestão diplomática da integração.

A inexistência de um Estado como principal pagador, ou pay-
master, é outro fator que não encontra respaldo nos elementos que 
apontam para a centralidade dos governos, na vontade política con-
centrada na disposição presidencial e na diplomacia como formu-
ladora do processo. Isso porque a ideia deste paymaster refere-se ao 
pagamento, não só financeiro, mas também político por parte do 
principal Estado do bloco, aceitando as disciplinas comunitárias e 
facilitando a transferência de funções governamentais nacionais para 
as instituições regionais.

Por último, temos que a gestão da interdependência no arranjo 
institucional criado foi prejudicada pela preferência em expandir 
o bloco e evitar o aprofundamento. A expansão combinada com o 
baixo comprometimento governamental, no sentido de trabalhar 
as assimetrias existentes, levou a uma integração que não pode ser 
muito ambiciosa quanto ao seu grau de aprofundamento. Ao mesmo 
tempo, o limite dado por uma união aduaneira que não se consolida e 
as dificuldades inerentes à gestão das novas demandas oriundas desta 
situação podem tornar a integração pouco atraente para os governos 
e importantes setores domésticos envolvidos, criando uma situação 
de impasse que levaria ao fortalecimento de forças desintegradoras, 
que por sinal parece ser o estágio atual do Mercosul.

Trata-se, portanto, de uma situação limite na qual a superação 
do modelo implica o enfrentamento de diversos obstáculos, mas a 
manutenção do mesmo sofre de problemas similares. Não se trata 
de um ponto sem volta, mas não está claro para os diversos atores 
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envolvidos quais os custos relacionados à decisão de avançar, estag-
nar ou retroceder.

7.2 Comprovação de hipóteses

7.2.1 Hipótese 1

A primeira hipótese, que é a principal, partia do pressuposto 
de que existindo um padrão de comportamento externo brasileiro, 
baseado na busca da autonomia enquanto princípio fundamental e 
do desenvolvimento enquanto objetivo central, e havendo um padrão 
de comportamento governamental brasileiro no Mercosul, baseado 
na defesa constante da intergovernamentalidade enquanto princípio 
fundamental e da expansão enquanto objetivo maior, então a busca 
de autonomia no plano do Mercosul se traduziria na tentativa de 
manter a intergovernamentalidade enquanto característica fundante 
da arquitetura institucional no Mercosul. No caso dos objetivos de 
desenvolvimento, esses estariam mais ligados à expansão, ou seja, essa 
posição revelaria a escolha de que a ampliação no número de partici-
pantes poderia prover melhores condições de desenvolvimento nacio-
nal do que o aprofundamento do bloco e, portanto, uma consequente 
diminuição no ritmo da expansão.

Nesta pesquisa, levantamos a existência de princípios que aju-
dam a política externa a manter uma coerência, legitimidade e, o mais 
importante, continuidade. Em geral, esses princípios são declarados e 
fazem parte da estrutura principal da construção narrativa da política 
externa, orientando ações e justificando escolhas governamentais.

Autonomia e o princípio da intergovernamentalidade

Dando sequência a esse esforço e com base nos dados e fatos ana-
lisados, entendemos ser possível extrair mais um princípio que não é 
declarado, mas que se mostrou relevante em quase todos os momen-
tos mais importantes da negociação no Mercosul quando a posição 
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brasileira era mais duramente cobrada. Trata-se do que chamamos 
de “princípio da intergovernamentalidade”. Esse princípio, que não 
aparece publicamente no discurso diplomático mas é perceptível nas 
escolhas realizadas sobre a integração, daria sentido ao modelo e per-
mite dizer que é mais um elemento que se alinha à ideia de buscar a 
continuidade na política externa brasileira.

É pela defesa deste princípio que as posições brasileiras se estru-
turam ao longo do tempo. A razão mais imediata disso seria o fato de 
que a autonomia, como vimos, pode ser entendida como a ampliação 
das margens de ação ou de manobra brasileira no sistema internacio-
nal. Se essa foi a forma tradicional de como a ação se orientou, então 
no caso do Mercosul não poderia ser diferente.

A tendência seria de ampliar ou manter as possibilidades de esco-
lha. Nosso intuito não é concluir se isso é ruim ou bom para o governo 
brasileiro ou mesmo para o bloco. Apenas buscamos entender as 
linhas gerais do comportamento brasileiro no Mercosul e comparar 
com os desafios normalmente enfrentados nos processos de integra-
ção regional. Como partimos do pressuposto de que os processos 
integrativos têm como tendência o seu aprofundamento, e inclusive 
isso é enfatizado no próprio discurso diplomático brasileiro, então 
verificamos diversos problemas de adaptação deste comportamento 
a algumas necessidades fundamentais do processo.

A defesa da intergovernamentalidade assumiu ao longo dos anos 
a característica de princípio a ser seguido pelos negociadores gover-
namentais brasileiros e o discurso diplomático é repleto de menções 
neste sentido, o que exigiu diversas formas de justificar essa escolha. 
Como aponta essa declaração de diplomatas brasileiros

Uma forma da construção discursiva fazer isso é ligando a inter-
governamentalidade à realidade da separação das funções do Estado 
e das funções do governo. A supranacionalidade, mesmo da União 
Europeia, só se exerce na esfera do governo, enquanto a esfera do 
Estado se mantém em um sistema intergovernamental. No Merco-
sul, introduzir um sistema supranacional, na esfera do governo exi-
giria, antes, separá-la da esfera do Estado, operação muito difícil em 
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ambiente político presidencialista. Quanto a introduzir a supranacio-
nalidade no processo de integração sem separar as duas esferas, trata-
-se de alternativa que implicaria uma total união política, que foge ao 
escopo do projeto do Mercosul. Simplificando: supranacionalidade, 
só separando Estado e governo. E separar Estado e governo, só em 
cultura parlamentarista. (Florêncio; Araújo, 1996, p.76)

Esse tipo de argumento encontra respaldo em alguns estudos 
sobre o Mercosul (Malamud, 2004). No entanto, verificamos que tal 
entendimento pode ter algum valor explicativo, mas não ajuda a escla-
recer a postura diplomática brasileira de evitar discutir esse assunto 
mesmo quando é cobrada pelos outros governos-partes, que também 
são presidencialistas. O mesmo ocorre na orientação constante de evi-
tar o fortalecimento das instituições intergovernamentais já existen-
tes como no caso do mecanismo de solução de controvérsias. Ainda 
sobre esse tipo de argumento verificamos que este não foi central no 
discurso brasileiro, sendo mais uma forma de melhorar a justificação 
das escolhas realizadas.

Uma outra forma de tratar a intergovernamentalidade como a 
melhor escolha é reduzindo a possibilidade real de adoção de alguma 
forma supranacional, como demonstra o trecho abaixo. Neste tipo de 
argumentação a supranacionalidade pode até ser considerada, mas em 
uma etapa longínqua:

Não há, hoje, perspectiva de instituições supranacionais no Mer-
cosul. O Protocolo de Ouro Preto deixa claro que os quatro países 
consideram que as instituições intergovernamentais são as mais indi-
cadas para consolidar e desenvolver o processo de integração, como 
já ocorreu no breve e intenso período transcorrido desde a assinatura 
do Tratado de Assunção. (Florêncio; Araújo, 1996, p.77)

Se não há condições reais para a sua implementação, e a diplo-
macia brasileira procurou sempre fortalecer-se acentuando o 
caráter pragmático de suas escolhas, então a intergovernamentali-
dade seria a forma correta de lidar com a integração regional, pois 
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estaria amparada na tradição pragmática, ou realista, que em diversos 
momentos históricos caracterizou a atuação externa do Brasil e forta-
leceu o próprio corpo diplomático na estrutura governamental, como 
já visto no início deste trabalho.

O caráter intergovernamental das instituições do Mercosul é, 
talvez, a principal garantia de que as decisões serão implementadas 
internamente, já que uma decisão de um órgão intergovernamental 
é, para efeitos internos em cada país, uma decisão do governo desse 
país. Tem-se aqui um fator essencial de pragmatismo. (Florêncio; 
Araújo, 1996, p.97)

Sem pretender entrar no mérito das vantagens e desvantagens 
do sistema europeu ou deixar de reconhecer que o Mercosul ainda 
tem carências importantes na área institucional, é importante desta-
car que, sob uma ótica realista, o gradualismo e a flexibilidade que 
têm pautado a construção jurídico-institucional do Mercosul nestes 
últimos quinze anos revelaram-se fundamentais para a preservação e 
consolidação do projeto de integração. (Carvalho, 2006, p.5)

Além de fortalecer a tradição pragmática da diplomacia brasi-
leira, percebemos que o principal argumento do discurso, que tem 
grande importância para o entendimento e compreensão da primeira 
hipótese, está na justificativa de que existiria um grande consenso 
nacional sobre a inviabilidade da supranacionalidade no Mercosul e 
de que o Itamaraty seria o interlocutor principal de esclarecimento e 
de defesa do que poderia se tornar uma ameaça à soberania nacional 
O trecho abaixo do ex-ministro de Relações Exteriores Luiz Felipe 
Lampreia, em plena crise do Mercosul, demonstra claramente esse 
tipo de argumento:

O outro tema que vem sendo discutido é a questão de uma auto-
ridade supranacional. Ou seja, da adoção, no âmbito do Mercosul, do 
modelo europeu de uma comissão que tenha a capacidade de regu-
lar, de impor regras e tomar iniciativas, em matéria de concorrência, 
de comércio, de impostos, de meio ambiente etc. Temos tido uma 
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posição negativa no tocante a essa ideia, mesmo porque o elemento 
de comparação europeu não serve necessariamente para o nosso 
caso. [...] O Brasil não tem razão nenhuma para abrir mão de sua 
autonomia. Não conheço ninguém de responsabilidade, no Brasil, 
que pudesse aceitar a ideia de que o governo brasileiro subscrevesse 
um tratado no qual delegasse a uma pessoa ou a um colegiado, por 
mais qualificado que fossem, a capacidade de representar, negociar 
e impor normas para todos os Estados-membros do Mercosul [...]. 
Creio que seria absolutamente inaceitável para o Congresso Nacio-
nal, para a opinião pública brasileira, para a imprensa brasileira, que 
houvesse uma renuncia de soberania brasileira dessa magnitude. 
Mesmo porque, na fase em que estamos, que é uma fase de comér-
cio, a questão de uma autoridade superior, realmente, não se deveria 
sequer aventar [...] Mas, no momento, a ideia de um super xerife, 
dentro do Mercosul, é uma ideia que não se justifica. (Lampreia, 
1999, p.305)

Com relação a essa última linha de argumentação entendemos 
que a análise realizada nos capítulos 5 e 6 permitiu demonstrar como 
essa orientação se deu no dia a dia da integração no Mercosul. Mesmo 
assim, entendemos que é importante confrontar o argumento acima 
citado com alguns dados que a pesquisa realizada por Souza (2002) 
apontou.

Esse autor realizou uma pesquisa com o que chamou de comu-
nidade brasileira de política externa, composta principalmente por 
autoridades governamentais, congressistas, empresários, represen-
tantes de grupos de interesse, líderes de organizações não gover-
namentais, acadêmicos e jornalistas. Com relação ao Mercosul, os 
dados apontaram que a grande maioria dos entrevistados, aproxima-
damente 91%, entende que a existência do bloco é favorável ao Brasil, 
sendo que 52% destes entendem que a prioridade deve ser sua amplia-
ção no sentido de construir uma área de livre comércio no continente 
sul-americano, enquanto 28% consideram que o seu aprofundamento 
deveria ocorrer com os quatro membros originais, já que a pesquisa 
não incluiu a Venezuela por ter sido realizada em 2002.
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No entanto, e esse é o dado mais interessante, aproximadamente 
52% dos entrevistados disseram que apoiavam a transformação do 
bloco em um mercado comum dotado de instituições supranacionais 
e 43% entendiam que o correto seria consolidar a união aduaneira. 
Somente 4% foi favorável a um retrocesso no nível da integração eco-
nômica, manifestando a opção por voltar a ser apenas uma área de 
livre comércio.

Se fizermos uma análise mais apurada destes dados, veremos que 
há uma certa contradição quanto às opiniões de expandir para uma 
área de livre comércio sul-americana e, ao mesmo tempo, em apro-
fundar o Mercosul do ponto de vista institucional e também econô-
mico. Neste sentido vale acrescentar que 17% apresentavam a ideia 
de que seria interessante seguir as duas orientações simultaneamente, 
ou seja, aprofundamento na configuração original e expansão para 
América do Sul em torno de uma área de livre-comércio, o que pode-
ríamos concluir de que neste entendimento haveria uma alternativa 
de manter a integração na América do Sul em dois níveis.

Independente das relações entre as diferentes opiniões manifes-
tadas, é possível perceber que as posições brasileiras, principalmente 
do ponto de vista da diplomacia, perdem sustentação nos interesses e 
visões presentes no nível das relações domésticas; isto reforça nosso 
entendimento de que as condições nas quais a defesa do que chama-
mos de modelo brasileiro de Mercosul se apoiava estão gradativa-
mente se corroendo e, portanto, a aparente inconsistência das escolhas 
brasileiras nos dias de hoje são mais resultado de uma mudança estru-
tural na formação da política externa brasileira do que determinações 
de uma conjuntura governamental. É a demonstração do alto nível de 
tensão sobre os fatores que tradicionalmente garantiram a continui-
dade da atuação externa do Brasil, sendo que a existência do Mercosul 
tem contribuído neste sentido.

Outro ponto importante sobre a defesa do princípio da intergover-
namentalidade é de que a pesquisa realizada indicou uma importante 
diferença de visões entre o corpo diplomático e a diplomacia condu-
zida pelos presidentes. Apesar desta última evitar, em grande parte 
do tempo, polêmicas sobre a aceitação de elementos supranacionais, 
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verificamos que na medida em que o modelo brasileiro perde con-
dições de sustentação, a posição presidencial assume a necessidade 
de repensar essa questão tendo em vista o impasse representado pela 
crise no bloco que se prolonga desde 1999.

De um lado percebeu-se a investida presidencial em tratar essa 
questão e, por outro, o padrão diplomático em manter o veto a essa 
questão, mesmo que este veto apresente-se na forma de silêncio sobre 
o assunto.

A fala do presidente Lula da Silva na Reunião de Cúpula do Mer-
cosul, realizada em meados de 2006 na cidade argentina de Córdoba, 
permite reforçar essa percepção:

Essa nova etapa do Mercosul que estamos iniciando exigirá que 
suas instituições estejam à altura de nossas ambições. É verdade que 
nossa integração se dá por decisões essencialmente intergovernamen-
tais, mas não podemos e não devemos nos assustar com a perspectiva 
de construirmos mecanismos supranacionais, como já fizemos no 
Protocolo de Olivos.2

Desenvolvimento e expansão

Já com relação à constante defesa da expansão do bloco e à tradi-
cional busca por desenvolvimento, características da atuação interna-
cional do Brasil, a investigação realizada sobre as posições brasileiras 
no Mercosul demonstrou que essa estratégia foi mantida através dos 
anos. Ressaltamos a existência de uma preocupação brasileira em 
liderar o processo de expansão do bloco.

O desenvolvimento nacional enquanto meta da política externa 
se apoia no Mercosul, mas este apoio foi instrumentalizado no sen-
tido de consolidar uma plataforma, mesmo que não exclusivamente 

 2 Discurso do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, por ocasião 
do Diálogo Aberto dos Presidentes na Cúpula do Mercosul. Córdoba, julho 
de 2006. Disponível em: http://www.mercosul.gov.br/discurso acesso em 
2/12/2006.
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brasileira, para gerenciar a atuação nas grandes negociações comer-
ciais internacionais.

Tanto parte da bibliografia especializada que tenta compreender 
os principais condicionantes do regionalismo e da estratégia brasileira 
de inserção internacional no pós-Guerra Fria (Lessa, 1998; Mello, 
2000 Sennes, 2002; Vaz, 2002; Oliveira, 2005b; Vigevani; Oliveira, 
2004; Vigevani; Mariano, 2005; Mariano, 2005), quanto o discurso 
diplomático estão repletos de menções a respeito da subordinação do 
bloco aos objetivos brasileiros em busca de uma adaptação em melho-
res condições aos desafios do processo de globalização.

Abaixo um trecho que demonstra a ideia de plataforma para a 
inserção brasileira:

A decisão de formar o Mercosul é, antes de mais nada, uma con-
figuração prática de que o Cone Sul latino-americano representa, 
de fato, o tema singular de maior importância nas relações externas 
do Brasil contemporâneo, a área efetivamente prioritária no imenso 
leque de nossas prioridades externas. É no Cone Sul que estão con-
centrados nossos principais interesses econômicos e políticos e onde 
devem confluir nossos esforços de modernização e de inserção inter-
nacional, com vistas a uma adaptação bem-sucedida às atuais con-
dições da nova ordem econômica mundial. (Barbosa, 1992, p.132)3

Conforme o tempo passa, verificamos que o discurso também 
acompanha a ampliação desta plataforma para além do acordo 
sub-regional:

Outro elemento importante nas relações comerciais é o regiona-
lismo. Trata-se de tendência de comércio e política econômica cada 
vez mais acentuada pelos Estados; dentro de um sistema multilate-
ral de comércio, a integração regional é vista como proteção contra 

 3 Este texto foi escrito no momento que Rubens Barbosa era chefe do Departa-
mento de Integração Latino-Americana do MRE e representante brasileiro no 
Grupo Mercado Comum.
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decisões unilaterais e disputas comerciais entre economias fortes. Na 
América do Sul, o Mercosul foi o primeiro passo para a criação de um 
bloco econômico regional. Num prazo mais longo, o Brasil deseja ir 
em frente com a Área de Livre Comércio Sul-Americana (ALCSA). 
(Barbosa, 1994, p.103)

A partir do início da formação da união aduaneira em 1995, vimos 
que o discurso e a prática diplomática buscaram gradativamente ligar 
a expansão às necessidades brasileiras. Com respeito à relação entre a 
diplomacia ministerial e a diplomacia presidencial, a expansão parece 
ser o ponto em que existe maior correspondência. Já buscamos tra-
çar essa coincidência com relação ao governo Lula da Silva, mas essa 
percepção também foi respaldada no governo anterior, de Fernando 
Henrique Cardoso (1998 apud Toledo, 1998, p.127).

O Mercosul por enquanto é o Cone Sul, mas acho que pode ser 
o pivô da organização de toda a América do Sul. Acho que devemos 
fazer de tudo para ter a Venezuela ao nosso lado, por exemplo [...]. 
Não podemos perder de vista esse olhar, porque, na minha cabeça, e 
isso eu digo desde que assumi o Ministério das Relações Exteriores, 
o Mercosul é o polo com base no qual vamos organizar o espaço da 
América do Sul.

Para finalizar as considerações sobre a primeira hipótese é impor-
tante atentarmos para uma fala do ministro Celso Amorim no final 
de 2006 que reforça nosso entendimento:

A integração da América do Sul é a prioridade principal. E não é a 
prioridade deste governo, nem a minha, mas do Itamaraty como um 
todo, com base na realidade global. Temos que priorizar a América 
do Sul, porque o mundo está se unindo em blocos, e as Américas não 
formam um bloco. Há uma superpotência, outros países em desen-
volvimento e ainda nações muito pequenas e pobres. Mas a América 
do Sul pode ser um bloco, que não homogêneo, que tem suas turbu-
lências, mas que tem condição de formar uma grande unidade com 
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capacidade de negociar. Por isso a entrada da Venezuela no Mercosul 
foi tão importante. O Mercosul não é formado apenas pelo Cone Sul 
e pode ser um bloco de países do Caribe até a Patagônia.

7.2.2 Hipótese 2

A segunda hipótese dependia da comprovação da primeira, sendo 
derivada desta, e também partia do pressuposto de que os processos 
de integração regional, em geral, têm como premissa o aprofunda-
mento enquanto possibilidade. Se essas duas afirmações são verda-
deiras, então poderíamos concluir que o aprofundamento, no modelo 
brasileiro de Mercosul, estaria limitado ao que o princípio da inter-
governamentalidade permitiria realizar e à capacidade de gestão da 
coesão de um processo em constante expansão.

A respeito disso, estabelecemos no início deste capítulo a inconsis-
tência entre o modelo brasileiro e os desafios reais consequentes dos 
processos de integração regional. Vimos na análise histórica das posi-
ções brasileiras no Mercosul que este modelo acaba se confundindo, 
em grande parte, com a própria arquitetura institucional desenvol-
vida ao longo do tempo.

Verificou-se a incapacidade das instituições criadas em superar 
os efeitos resultantes da existência de importantes assimetrias, sendo 
que sua consequência mais imediata foi a transformação de confli-
tos comerciais em crise institucional e de expectativa, sem mencio-
nar que muitas vezes essas acabam produzindo crises diplomáticas. 
Vale ainda ressaltar que, em diversos casos, conflitos localizados se 
generalizam, contribuindo com a criação de uma percepção negativa 
quanto ao futuro do bloco, mesmo quando este apresenta altas taxas 
de crescimento no comércio intrarregional.

Nesse sentido, percebemos a insuficiência da estratégia de gestão 
diplomática da integração e a limitação da vontade presidencial para 
manter a integração em funcionamento.

Muitas vezes atribui-se como causa dessa situação a própria 
existência dos conflitos comerciais e de uma visão unilateral das 
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autoridades envolvidas, sem avaliar e ponderar sobre a real responsa-
bilidade de uma prática negociadora que privilegiou a criação de ins-
tituições limitadas pela centralidade do caráter intergovernamental, 
que em muitos aspectos se reduziu ao fato de que o limite do aprofun-
damento seria o estabelecimento de uma união aduaneira.

A centralidade dos governos neste arcabouço institucional fez com 
que a inclusão de novos atores domésticos e de outras agências da 
estrutura do próprio Estado nacional fosse prejudicada, lembrando 
que essa característica é considerada como muito importante para a 
promoção do aprofundamento do bloco.

Se, por um lado, toda essa situação demonstrou a possibilidade 
real de utilizar a plataforma regional como ponto a partir do qual o 
Brasil se projeta nas grandes negociações comerciais internacionais, 
por outro evidenciou uma forte inconsistência entre as possibilida-
des de manter a integração se aprofundando ao mesmo tempo que se 
promove sua expansão para toda a América do Sul.

O estudo da história do Mercosul e a bibliografia especializada 
no assunto apontaram para a existência de um potencial importante 
de integração que não é realizado, e nossa conclusão principal segue no 
sentido de atribuir como principal causa desse fracasso à rigidez no trato 
institucional, que tem na intergovernamentalidade sua coluna vertebral.

Muito se falou sobre as virtudes da flexibilidade das institui-
ções no Mercosul, mas nossa pesquisa apontou que essa, em geral, 
foi utilizada como forma de descumprimento dos acordos, gerando 
desconfiança entre os diferentes atores. A criação de instituições tem 
mais relação com o estabelecimento de disciplinas do que com flexi-
bilidade, sendo esta última um instrumento importante para manter o 
baixo comprometimento governamental brasileiro em pagar os custos 
inerentes ao papel esperado do principal membro do bloco.

7.2.3 Hipótese 3

Diante da comprovação das duas hipóteses anteriores, buscamos 
formular uma terceira que parte do pressuposto de que para haver o 
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aprofundamento no Mercosul deveria haver a superação do modelo 
atual de integração construído ao longo dos anos e, para isso, também 
seria necessária a superação do que chamamos de modelo de Merco-
sul contido na política externa brasileira.

Uma integração mais profunda, com instituições dotadas de ele-
mentos de supranacionalidade e caminhando para a formação de um 
futuro mercado comum, representaria necessariamente uma ruptura 
na linha de continuidade que caracteriza a atuação externa do Brasil, 
o que ainda não aconteceu.

Demonstramos, principalmente através da revisão bibliográfica, 
que a singularidade da política externa brasileira se fundamenta na 
existência de uma margem de variação reduzida e significativamente 
contínua ao longo de várias décadas, o que resultou em um importante 
grau de previsibilidade não só para os atores internacionais, como 
para o analista de política externa.

Um dos princípios básicos deste comportamento brasileiro é a 
manutenção ou ampliação das margens de manobra do Estado no 
sistema internacional, a chamada autonomia, e a procura por melho-
res condições internacionais para o crescimento econômico nacional, 
compreendido na noção de desenvolvimento. Acrescentamos como 
um outro fator importante desta singularidade, a existência de um 
corpo diplomático profissionalizado e com uma histórica capacidade 
de formulação e de implementação da política externa.

Em vista dessa realidade, verificamos como esses fatores se apre-
sentaram no caso da gestão brasileira da integração no Mercosul. Resu-
midamente, vimos que tanto a autonomia se fundamentava no princípio 
da intergovernamentalidade, quanto o desenvolvimento se traduzia, 
em grande medida, na manutenção da posição expansionista brasileira.

Concluímos a partir disso que o modelo brasileiro de integração 
pressupunha uma continuidade nos elementos essenciais da política 
externa, e as posições brasileiras verificadas no processo negociador 
corroboraram essa conclusão. No entanto, conforme o governo bra-
sileiro conseguiu transformar a sua visão particular de Mercosul na 
arquitetura institucional real do bloco, limitou a sua possibilidade de 
aprofundamento, como já foi amplamente discutido.
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Sendo assim, só uma ruptura no padrão brasileiro poderia abrir 
uma janela de possibilidades para a integração se aprofundar, e até o 
momento não foi possível verificar isso, apesar dos indícios de que 
as pressões neste sentido se acirrarão, como apontam as próprias 
mudanças nas posturas presidenciais, principalmente a partir de 
2005, que empurram o corpo diplomático a se ajustar a essa nova 
realidade.

No entanto, até o momento, não podemos dizer que esse modelo 
foi rompido, pois verificamos que muitas das novas medidas ainda 
não foram realizadas, como a incisiva tentativa do presidente Lula 
da Silva, a partir do final de 2006, em afirmar a necessidade de rever 
a intergovernamentalidade do processo. A diplomacia ministerial 
mostrou-se reticente e desconfiada com relação a esse tema, e não 
foi possível verificar medidas concretas, nem discursivas, no sentido 
de implementá-la. Na primeira parte deste capítulo, procuramos 
demonstrar que este e outros fatores, ligados direta e indiretamente 
ao aprofundamento da integração, não se concretizaram.

Demonstramos que a política externa, em geral, e a gestão dos 
assuntos do Mercosul pelos negociadores governamentais brasilei-
ros, em particular, sofrem uma crescente intensificação nas pressões 
advindas da ampliação do debate público sobre os temas externos, do 
número de atores domésticos participantes, enfim, do aumento das 
forças que pressionam no sentido contrário à manutenção da conti-
nuidade na formulação e na implementação da agenda externa brasi-
leira, conforme exposto no Capítulo 3.

Se foi percebido um aumento da tensão sobre os elementos for-
madores da política exterior, também notou-se uma reação do corpo 
diplomático em gerenciar essa nova situação procurando formas de 
amenizar os impactos, pelo menos no curto prazo. Nos parece que 
essa capacidade apresenta-se limitada na atualidade e, possivelmente, 
presenciaremos um maior debate público sobre essas questões, 
expondo feridas internas e desconexões entre o discurso e a prática 
diplomática.

Entretanto, só os acontecimentos futuros poderão nos dizer em 
que medida essa tensão diminuirá ou se será a causa de uma ruptura 
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nas linhas gerais da atuação brasileira, sendo necessário dar atenção 
especial ao princípio de busca da autonomia. A ideia de autonomia 
em um mundo cada vez mais interdependente se torna cada vez mais 
relativa, principalmente quando se pensa na própria dinâmica da 
integração regional, que é um dos fatores de grande amplificação 
dessa tendência. 
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