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4 - Processos de integração regional e política externa 
 

 

Marcelo Passini Mariano 



4  
proceSSoS de inteGrAção reGionAl e 

políticA externA

O objetivo deste capítulo é demonstrar a relação entre a singula-
ridade da política exterior do Brasil e o tema da integração regional, 
a partir da seleção de algumas variáveis mínimas que orientarão a 
pesquisa empírica. Sendo assim, este capítulo terá como resultado 
principal a conclusão sobre quais serão essas variáveis.

Podemos dizer que os processos de integração regional, de forma 
geral, lidam com duas tendências fundamentais: o aprofundamento 
e a expansão. No primeiro caso, nos referimos aos 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, 
diversos modelos de integração econômica e variadas formas de 
comprometimento entre os Estados envolvidos. No entanto, o fato 
de estarmos trabalhando com a noção de aprofundamento implica 
reconhecer a existência de múltiplos níveis de integração que, de uma 
forma ou de outra, relacionam-se com o grau de autonomia preser-
vado pelo Estado nacional.

Em relação à expansão, estamos nos referindo à capacidade de 
os processos de integração aumentarem o número de Estados asso-
ciados. Tem o mesmo significado que o termo alargamento, como é 
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comumente utilizado quando se faz referência ao processo de inte-
gração europeia.

Nesta análise, é necessária essa distinção porque o Mercosul é tra-
tado, ao menos no plano do discurso político, como um processo de 
integração que poderia se aprofundar e constituir-se em um mercado 
comum. Independente dos acontecimentos que envolvem a constru-
ção da integração no Cone Sul, partimos da constatação de que essa 
nasce enfatizando a questão do aprofundamento e, sendo assim, con-
cluímos que as variáveis que se relacionam a este aprofundamento 
devem ser priorizadas na pesquisa empírica.

Assim, sob uma perspectiva pluralista, analisaremos as variá-
veis que informam os desdobramentos dos processos de integração 
regional para, em seguida, compará-los com as intenções e posições 
adotadas pelo governo brasileiro diante das negociações do Merco-
sul. A análise estará concentrada nos atores governamentais, com 
especial atenção à corporação diplomática brasileira e à presidência 
da República.

4.1 Modelo analítico mínimo

Em geral, quando se analisa um processo de integração regional 
a partir de uma perspectiva da disciplina de relações internacionais, 
busca-se nas diferentes teorias de integração construções analíticas 
que possam se ajustar ao caso concreto do Mercosul. Há um debate 
a respeito da utilidade em se fazer isso, já que a experiência do Cone 
Sul apresenta certas particularidades que dificultariam a adoção de 
um modelo pré-definido. A justificativa central dessa cautela é que, 
em sua maioria, essas foram desenvolvidas tendo como perspectiva 
a experiência europeia.

Malamud (2005) entende que o Mercosul desafia as principais 
teorias dedicadas ao estudo de integração regional. Tanto o inter-
governamentalismo, que tem a sua maior representação no traba-
lho desenvolvido por Andrew Moravcsik (1998), quanto a teoria da 
governança supranacional (Sandholtz; Stone Sweet, 1998) enfatizam 
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o papel da sociedade em dar sustentação e apoio ao processo de inte-
gração executado pelas autoridades nacionais e transnacionais. Neste 
caso, a ação governamental expressaria uma demanda ou interesse 
presente nessa sociedade.

Se o Mercosul inverte essa ordem, pois coloca como central a 
negociação intergovernamental como indutora da demanda social 
por mais integração, então haveria uma dificuldade razoável para 
utilizar essas teorias a fim de compreender as especificidades desta 
experiência.

Outro exemplo, no caso do intergovernamentalismo liberal, é o 
pré-requisito de que para haver integração seria necessária uma con-
dição de forte interdependência econômica. A ideia por trás desta pre-
missa é que o mercado regional, ao criar interdependência com relação 
ao comércio exterior e, também, ao comércio intrafirma, demandaria 
mais integração. As instituições seriam criadas e assumiriam a função 
de reforçar os acordos resultantes dessa situação.

Independentemente de concordarmos ou não com essa opinião, 
concluímos que as teorias de integração, quando utilizadas para o 
caso concreto da integração na América do Sul, podem orientar a 
pesquisa a respeito da dinâmica desses processos, pois apesar da dis-
córdia quanto aos pré-requisitos, o mesmo não é verdadeiro quando 
se refere às consequências do processo integrativo.

Por requisitos, estamos nos referindo ao tamanho do bloco, o 
número de membros, a organização política dos países participantes, 
os níveis de desenvolvimento econômico, as assimetrias, entre outras 
características, que, de acordo com um ou outro autor, indicam uma 
maior ou menor probabilidade de que a integração possa se aprofun-
dar ou não.

Já por consequência estamos relacionando as características que a 
estrutura institucional de cada bloco administra a fim de que o pro-
cesso mantenha sua coesão e possibilidade de aprofundamento. Entre 
essas características, podemos citar as diferenças de competitividade 
setorial e regional, as controvérsias resultantes da maior interação 
entre os atores domésticos, as reações nacionalistas, o crescimento das 
demandas por maior integração, a garantia jurídica de implementação 
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das decisões tomadas no âmbito regional, a inclusão de novos atores 
na formulação e implementação decisória, a gestão do aumento do 
fluxo de comércio intrabloco, o déficit democrático das novas institui-
ções criadas, entre tantas outras questões que surgem em virtude da 
maior complexidade dos temas e da maior interconexão dos aspectos 
domésticos e externos.

4.1.1 Pressupostos

De maneira geral essas teorias, mesmo partindo de pressupostos 
diferentes e estudando casos variados, entendem que um processo 
de integração regional envolve a criação de mecanismos e instru-
mentos institucionais para ordenar o crescimento das relações de 
interdependência.

A integração pressupõe a possibilidade de aprofundamento, que 
se materializa principalmente por maior interdependência econômica 
e pela transferência de funções governamentais antes operadas exclu-
sivamente no âmbito nacional para um arranjo institucional regional.

Esse arranjo pode assumir diferentes formas, apresentando uma 
estrutura de funcionamento institucional estritamente intergoverna-
mental ou elementos de supranacionalidade. Mesmo na primeira pers-
pectiva, que não aceita a existência de estruturas supranacionais, há a 
aceitação de que determinados instrumentos institucionais regionais 
limitam a capacidade do Estado em manter sua autonomia. Assim, os 
processos de integração regional podem ser entendidos como fenôme-
nos caracterizados pela criação de sistemas de autoridade e controle a 
fim de administrar em melhores condições, o aumento das relações de 
interdependência do sistema internacional, mas partindo da promoção 
do adensamento dessas relações no nível regional.

Outra percepção possível no estudo das diferentes correntes teó-
ricas, estando mais presente nas teorias funcionalistas e neofuncio-
nalistas, é que a evolução dos processos de integração ocorre através 
da superação sucessiva de determinadas etapas, que delimitam os 
diferentes níveis de aprofundamento. Entre os diversos autores é 
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possível verificar a aceitação da existência dessas etapas, mas, simul-
taneamente, existe discordância quanto às características que as deli-
mitam e também com relação ao número necessário para se chegar ao 
nível mais profundo de integração. Esse tipo de caracterização a partir 
de uma tipologia da integração regional foi comumente utilizado por 
autores como Karl Deutsch, Amitai Etzioni, Johan Galtung, Ernest 
B. Haas, entre outros (Dougherty; Pfaltzgraff, 1990).

Seguindo esse raciocínio, entendemos que o aprofundamento da 
integração se relaciona diretamente com a superação das etapas da 
integração econômica descritas por Bela Balassa (1980); mais do que 
uma construção analítica, essa descrição tem orientado a ação daque-
les que participam diretamente da formulação decisória e pode ser 
empiricamente observada tanto nos tratados e acordos internacio-
nais que estabelecem a formação desses blocos quanto nos momentos 
quando revelam a superação destas etapas. A preocupação aqui não 
é discutir se essa divisão analítica se sustenta enquanto construção 
teórica válida nos dias de hoje, mas nos apropriarmos dela porque 
constatamos que cada etapa da integração econômica correspondeu, 
de maneira geral, ao verificado nas diferentes experiências históricas, 
na medida em que os requisitos mínimos que as delimitam são reco-
nhecidos enquanto tais.

Trata-se mais de um problema teórico do que empírico, já que na 
pesquisa realizada foi possível perceber que os atores políticos orien-
tam suas expectativas com relação ao que se convencionou chamar, 
por exemplo, de área de livre comércio ou de mercado comum. Assim, 
para essa pesquisa, o importante é o entendimento mínimo sobre cada 
etapa de integração a fim de termos um referencial sobre a ocorrência 
de um maior aprofundamento ou até mesmo de retrocesso.

Desta forma, temos como primeira etapa o estabelecimento de 
uma área de livre comércio, na qual as barreiras tarifárias e não tarifá-
rias são gradativamente reduzidas até chegar a uma situação próxima 
do livre trânsito de mercadorias. A segunda etapa acrescenta à pri-
meira uma política comercial comum entre os países membros, esta-
belecendo-se uma tarifa aduaneira comum o que possibilita a criação 
de uma união aduaneira. Na sequência, haveria um mercado comum 
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caracterizado pela livre circulação dos fatores de produção, como 
bens, serviços, capitais e, principalmente, mão de obra. A quarta 
etapa seria a formação de uma união econômica que contaria, funda-
mentalmente, com o surgimento de uma política monetária comum 
e com um elevado grau de harmonização das políticas nacionais. Já a 
última etapa – mais hipotética do que real – consistiria na integração 
econômica total, com a unificação das políticas monetárias, fiscais, 
sociais, entre outras, e o estabelecimento de uma autoridade supra-
nacional com capacidade de impor suas decisões às esferas adminis-
trativas e políticas inferiores.

É importante discutirmos sobre o tipo de experiência que caracte-
riza o Mercosul. Alguns autores chamam a atenção para a existência 
de um “novo regionalismo”, que se contrapõe ao modelo europeu. 
Assim, essas novas experiências se caracterizam por serem compostas 
por países com níveis de desenvolvimento diferenciados, pela tenta-
tiva de evitar a criação de estruturas institucionais burocratizadas, 
pela desconexão entre o que tradicionalmente foi entendido como 
regionalismo político e o regionalismo econômico, visando criar uma 
identidade em nível regional (Amaral Jr., 2003).

Do ponto de vista institucional, o debate sobre a integração no 
Mercosul coloca em contraposição duas alternativas possíveis: o ins-
titucionalismo intergovernamental e o institucionalismo supranacio-
nal. Enquanto no primeiro caso os governos são os atores centrais, 
produzem as decisões através de um sistema baseado no consenso 
e mantêm um controle oficial da agenda de integração do bloco, no 
caso do institucionalismo supranacional parte-se do princípio de que 
a integração seria operada prioritariamente por uma estrutura buro-
crática comum, com a presença de um sistema decisório misto e que 
se alimentaria por um processo de expansão gradativa das demandas 
por maior integração (Hirst, 1997).

Neste tipo de discussão, é possível perceber que o chamado “velho 
regionalismo” se liga mais à superação das diversas etapas de integra-
ção econômica que acabamos de descrever logo acima, enquanto o 
“novo regionalismo” refere-se à tentativa de fazer que os países par-
ticipantes se ajustem mais rapidamente aos processos econômicos 
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globais, aos moldes do que veio a ser conhecido como “regionalismo 
aberto”.

Entendemos que a existência dessas duas tendências demonstra os 
diferentes tipos de integração da atualidade, as forças e interesses em 
jogo nas negociações dos processos de integração – como veremos no 
caso do Mercosul – e a limitação quanto ao nível de integração eco-
nômica e de criação institucional.

O novo regionalismo é mais do que um método de integração, 
revela o grau de comprometimento dos atores envolvidos e as escolhas 
realizadas. Isso demarca uma estratégia de aprofundamento limitada 
ao que o arranjo intergovernamental permite realizar, ou seja, a ten-
tativa de controlar a criação de elementos supranacionais resulta em 
níveis de integração econômica também limitados.

Acreditamos na estreita relação entre a adoção de mecanismos 
supranacionais e a superação da etapa de união aduaneira, pois o 
comprometimento necessário por parte dos governos envolvidos em 
uma situação de mercado comum, a fim de garantir a livre circulação 
dos fatores de produção, demandaria mecanismos jurídicos comuns 
e instituições capazes de implementar as decisões que amenizariam 
ou reduziriam os efeitos do aumento dessas interações.

Lembramos que o processo de integração, além de manter a coe-
são entre os Estados participantes, necessita criar um ambiente de 
estabilidade suficiente para orientar as expectativas dos diversos 
atores participantes no sentido de aceitar a construção desta nova 
realidade regional.

Essa relação entre superação das etapas econômicas de integração 
e a adoção de elementos caracterizados por maior supranacionalidade 
foi percebida na análise empírica realizada nesta pesquisa, mas tam-
bém pode ser verificada no caso europeu de acordo com a bibliografia 
especializada. Durante a chamada estagnação europeia, é perceptível 
a dificuldade em se consolidar uma união aduaneira em iniciar a etapa 
de mercado comum, o que ocorreu somente a partir da superação do 
“Consenso de Luxemburgo”, que mantinha o poder de veto nacional 
e inviabilizava o aprofundamento, e a assinatura do “Ato Único Euro-
peu” em 1986, que deu início efetivamente ao processo de criação 
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do mercado comum (Mattli, 1999; Caporaso, 2000; Pfetsch, 2001; 
D’Arcy, 2002; Lessa, 2003).

Apesar de ter condicionantes históricos e estruturais muito dife-
rentes do caso europeu, o Mercosul apresenta dificuldade perceptível 
para consolidar sua união aduaneira e, neste texto, demonstraremos 
mais adiante a relutância brasileira em adotar instrumentos institu-
cionais que, embora pudessem ser usados para tal finalidade, apre-
sentam como risco a diminuição da autonomia brasileira no âmbito 
regional.

A existência desta dificuldade, no momento que deveria ser de 
consolidação de uma união aduaneira e de sua posterior superação, 
não é somente uma coincidência com a experiência europeia, mas 
parece demonstrar que as pressões por algum nível de supranacio-
nalidade tornam-se cada vez mais intensas. Assim, entendemos que 
a utilização das etapas de integração econômica como demarcadoras 
do aprofundamento é válida para o entendimento da dinâmica dos 
processos de integração regional e, mais adiante, demonstraremos 
que a pesquisa empírica atestou essa utilidade.

Um outro componente que entendemos ser importante tem sua 
origem no enfoque neofuncional: é a capacidade institucional do 
bloco em manter uma situação na qual as expectativas quanto ao 
futuro da integração sejam convergentes (Haas, 1963; 2004). A trans-
ferência das funções para o âmbito decisório regional, que antes eram 
exclusivas dos Estados nacionais, de alguma forma, demanda modi-
ficações na organização das relações de autoridade e legitimidade a 
fim de que o processo se realimente, promovendo o aprofundamento 
da integração.

Não é possível saber ao certo como as questões e os temas serão 
conduzidos, pois isso depende das particularidades de cada fenômeno 
histórico. Entretanto, em casos como o do Mercosul, é possível afir-
mar que geralmente há um centro decisório em que os atores estatais 
mantêm grande capacidade de influência; ao mesmo tempo, não há 
como manter intacta essa influência por muito tempo.

Isso não quer dizer que esses atores protagonistas não vão rea-
gir, mas, se o potencial de integração for relevante, os formuladores 
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tradicionais – aqueles que sustentaram as decisões iniciais do pro-
cesso – sofrerão os impactos sobre o seu poder decisório. As expectati-
vas destes atores tradicionais e dos novos que vão sendo incorporados 
ao processo precisam manter um razoável nível de convergência 
quanto ao tipo de integração que está sendo construída.

Há, portanto, uma tendência de protagonistas pressionarem para 
manter sua capacidade de influência nas decisões diante da amplia-
ção do espectro de participantes. Desta forma, a configuração insti-
tucional do bloco vai se moldando como resultado da interação desta 
diversidade de atores e interesses em competição.

É neste sentido que as diferenças de poder – não somente entre os 
Estados, mas principalmente entre os grupos de interesse presentes 
nas sociedades envolvidas – são transferidas aos poucos para o nível 
regional. Portanto, a integração pode representar uma mudança na 
configuração do poder estatal diante de um sistema internacional em 
processo de profundas modificações. Porém, este esforço em dimi-
nuir a autonomia do Estado perante um crescimento das instituições 
regionais possui maior probabilidade de avanço quando não se altera 
profundamente a estrutura de poder de cada sociedade envolvida.

Um processo de integração regional se inicia com a finalidade de 
manter ou ampliar as oportunidades dos principais grupos de inte-
resse que representam uma determinada configuração de forças no 
nível doméstico. Com relação a este ponto, Ernest Haas (1963) afirma 
que o estudo da integração é o estudo do processo de desnacionaliza-
ção do Estado, pois entende este como uma construção histórica que 
permite a organização e a realização de determinadas funções para 
atender a seus atores internos. Na medida em que essa organização 
começa a se transferir para unidades regionais, aconteceria então, de 
alguma forma, uma transformação do Estado com perda de impor-
tantes funções que haviam se tornado legítimas através dos anos. 
Não basta transferir essas funções, mas saber se as novas instituições 
adquirirão também a legitimidade necessária para o exercício destas.

A legitimidade tem como base a atenção aos interesses internos 
das sociedades envolvidas na integração. O neofuncionalismo conclui 
que a integração regional não provoca mudanças, mas sim a garantia 
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de continuidade de uma situação na qual as principais elites buscam 
um novo arranjo para se manter enquanto tais, mesmo que para isso 
tenham que transferir lealdades para um novo centro decisório e via-
bilizador de um sistema de autoridade modificado.

O fato de haver uma correlação entre profundas modificações 
sociais, políticas e econômicas nas sociedades que se inseriram em 
processos de integração – como foi o caso da Espanha, Portugal ou 
Irlanda –, não quer dizer que a integração tenha sido a causa disso. 
As razões das alterações devem ser procuradas no próprio processo de 
mudanças históricas de cada sociedade, sendo a integração um fator 
adicional que amplificou o efeito destas.

Tendo por base essas considerações, buscamos verificar se há rela-
ção entre as dificuldades em realizar o aprofundamento do Mercosul 
e a tradicional formação da política externa brasileira, dando especial 
atenção às posições do corpo diplomático.

Se a diplomacia brasileira pode ser entendida como um dos impor-
tantes grupos presentes na organização estatal e se o aprofundamento 
da integração implica a modificação das condições sobre as quais a 
política externa mantém sua singularidade, então é razoável supor 
que esse ator poderia resistir a um maior aprofundamento do bloco 
ou faria que este assumisse características que de alguma forma man-
tivessem a sua importância e o seu protagonismo, ou até mesmo que 
permitissem uma expansão desta capacidade de influência sobre a 
estrutura do Estado.

O último pressuposto que orienta essa pesquisa é o conceito de 
“paymaster” desenvolvido por Walter Mattli (1999) a partir da aná-
lise histórica de diversas experiências de integração regional. Esse 
autor concluiu que a evolução dos processos de integração regional 
depende, em grande medida, da existência de um Estado principal 
disposto a aceitar uma parcela maior dos custos gerados pelo pró-
prio desenvolvimento da integração. Em geral, esse país cumpre 
o papel de grande sustentador do processo, pois apresenta maior 
disposição para pagar os custos da integração, que não se limitam 
somente ao aspecto financeiro, mas fundamentalmente ao institu-
cional e político.
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O principal exemplo seria a República Federal da Alemanha que, 
durante os anos 1990, foi um dos principais financiadores da integra-
ção europeia e contribuiu para a configuração institucional adotada, 
principalmente no que se refere à sua responsabilidade na introdução 
e no desenvolvimento dos conceitos e práticas de subsídios à integra-
ção e de governança em âmbito regional; mas também com esforços 
para a construção de uma política macroeconômica comunitária e 
de coordenação das políticas sociais e ambientais – além de o Bun-
desbank (Banco Central Alemão) ter sido o modelo para a formação 
do Banco Central Europeu. Portanto, esse conceito permite orientar 
a pesquisa empírica no sentido de verificar a disposição do governo 
brasileiro em relação ao processo negociador do Mercosul, focando 
nos aspectos que se relacionam diretamente com a questão do apro-
fundamento da integração. Entendemos que a disposição brasileira 
em ser o paymaster da integração no Mercosul se relaciona direta-
mente com outro aspecto já abordado que é a capacidade do processo 
em manter as expectativas dos diversos agentes convergindo para 
uma situação de maior aprofundamento da integração e, também, 
na capacidade institucional do bloco em oferecer benefícios para as 
principais elites domésticas a fim de manter a coesão e a reprodução 
do processo.

4.1.2 Consequências da integração

Além dos pressupostos descritos, é importante descrever algumas 
consequências possíveis advindas de uma situação caracterizada por 
maior integração.

A primeira delas se refere ao próprio aumento da interdependên-
cia entre as sociedades participantes e às demandas resultantes que 
se direcionam no sentido de frear ou avançar o aprofundamento do 
processo. Como já foi dito anteriormente, a maneira de gerir as rela-
ções de interdependência no âmbito regional indica como as expec-
tativas estarão organizadas. A visão de futuro é fundamental para 
a estabilidade do próprio processo. Sendo assim, podemos afirmar 
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que o aprofundamento da integração se relaciona diretamente com 
a gestão das relações de interdependência e com as expectativas dos 
agentes envolvidos.

Uma segunda consequência, ligada a anterior, está no fato de 
os processos de integração regional se iniciarem como respostas às 
pressões resultantes de importantes transformações ocorridas no 
ambiente internacional. No entanto, o modelo de integração resul-
tante, além de lidar com as prerrogativas dos Estados e com as iden-
tidades nacionais em questão, necessita corresponder à prioridade 
mínima de sobrevivência dos principais atores domésticos, ou seja, as 
elites que possuem maior capacidade de exercer influência no âmbito 
nacional e, até certo ponto, regional. No pior cenário, as decisões e o 
modelo de integração adotado não deveriam representar nenhuma 
ameaça aos interesses destes atores enquanto, no outro extremo, 
poderiam até mesmo resultar em um dos principais motores para a 
promoção destes interesses. Desta forma, é visível a relação entre o 
desenvolvimento institucional da integração e o posicionamento dos 
principais atores quanto às políticas adotadas.

Independentemente de haver um Estado com disposição para 
pagar os principais custos do processo, ainda há a necessidade de se 
lidar com a questão da sobrevivência das elites domésticas ou de um 
agrupamento principal representativo de interesses importantes nas 
sociedades envolvidas que vejam na integração uma forma de obter 
ganhos significativos (Mattli, 1999; Malamud; Castro, 2006).

Partilhamos da visão neofuncional de que a integração regional 
mantém relação direta com as expectativas de ganho ou perda dos 
principais grupos de interesse em competição. A integração é um 
fenômeno essencialmente pragmático que depende, em larga medida, 
da capacidade institucional em processar os interesses de parte impor-
tante das elites governamentais e privadas em interação (Dougherty; 
Pfaltzgraff, 1990; Haas, 2004).

Mesmo que em um primeiro momento a nova realidade regional 
pareça desvantajosa para esses agrupamentos, é necessário que haja 
uma visão futura na qual o saldo se torne positivo em relação aos 
benefícios provenientes desta nova configuração. Tanto as propostas 
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governamentais quanto os instrumentos institucionais criados 
devem, de alguma forma, indicar a possibilidade de um cenário favo-
rável (Mariano, 2005).

Uma outra consequência possível está relacionada com o envol-
vimento mais intenso e o contato entre as realidades doméstica e 
internacional que o bloco regional proporciona. Mesmo que a decisão 
de integrar seja uma ação específica de política externa dos Estados 
participantes, o próprio desenvolvimento das negociações tende a 
criar condições para que novas demandas e atores sejam incorpora-
dos ao processo. Há, portanto, uma forte tendência para que o cen-
tro decisório da integração sofra modificações no sentido de assumir 
algum tipo de autonomia com relação à política externa de cada país 
participante, pelo menos em determinadas funções fundamentais 
para o próprio aprofundamento do bloco. Quando essa tendência 
se concretiza, torna-se cada vez mais comum a imposição de algum 
tipo de limitação para os países membros. Esta não se restringe às de 
ordem econômica, envolvendo também ônus resultantes da perda ou 
da transferência para o nível comunitário de algumas funções antes 
exclusivas do Estado-nação.

Mesmo que o processo de integração não apresente instituições 
ou elementos com características supranacionais, ainda assim é pos-
sível perceber que o funcionamento mínimo de um bloco regional 
implica a disposição dos governos envolvidos em perder, ou limi-
tar, determinadas capacidades nacionais envolvidas no exercício de 
algumas funções elementares para o andamento do processo inte-
grativo. Desta forma, a questão da autonomia está colocada desde 
o início da integração. O que varia com cada experiência concreta 
é a forma como essa perda de autonomia é operada e qual a sua 
amplitude.

Uma quarta consequência com a qual todo processo de integração 
lida refere-se ao crescimento institucional. Por mais que uma deter-
minada experiência de integração seja caracterizada por um perfil ins-
titucional muito reduzido, ainda é possível identificar o crescimento 
das inter-relações burocráticas intergovernamentais necessárias 
para viabilizar o gerenciamento mínimo das demandas produzidas. 
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Consequentemente, é possível verificar uma diversidade razoável nas 
arquiteturas institucionais existentes nas diferentes experiências de 
integração, havendo casos de maior institucionalidade, mais burocra-
cia e com presença de instituições supranacionais e outros baseados 
em arranjos institucionais intergovernamentais e reduzida burocra-
cia especializada. Independente do tipo de arquitetura existente, é 
possível perceber uma relação estreita entre o aprofundamento da 
integração e o crescimento institucional.

Entretanto, isto não significa dizer que a presença de instituições 
mais desenvolvidas representa a realidade de integração profunda. A 
probabilidade de sucesso de um bloco regional está mais ligada à ade-
quação entre o nível de integração alcançado – que pode ser verificado 
pelas relações de interdependência criadas e pelos comprometimentos 
estabelecidos – e sua estrutura institucional.

O sucesso de uma integração é a própria estabilidade do processo, 
ou seja, está mais relacionado com a capacidade institucional em pro-
cessar as demandas geradas pelo aumento da interdependência e da 
complexidade, como forma de manter as expectativas dos diversos 
agentes envolvidos no sentido de continuar aprofundando o processo. 
Assim, o sucesso de um processo de integração pode ser entendido 
como a própria capacidade da integração em se reproduzir. Concor-
damos com a afirmação de Peter Smith (1993) de que os processos de 
integração regional podem falhar, ou não, de acordo com o excesso ou 
falta de institucionalização. O problema está em encontrar um equilí-
brio institucional que sustente um contexto estrutural favorável e um 
adequado sistema decisório.

Outra consequência levantada neste trabalho diz respeito ao já 
conhecido déficit democrático dos processos de integração. O sim-
ples fato de haver uma maior complexidade, advinda da consequente 
situação de maior interdependência, aliada ao fato de que novos agen-
tes possam participar do processo, além de aumentar a probabilidade 
de que haja alguma perda na autonomia nacional, também torna o sis-
tema decisório muito mais complexo. Isto se deve em parte à própria 
complexidade dos temas tratados que apresentam características do 
mundo doméstico, mas também do mundo externo.
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No entanto, este déficit democrático, ou maior dificuldade de 
controle sobre as decisões tomadas, tem relação direta com o fato de 
estar se formando um novo sistema de interação política no qual as 
relações de autoridade e os papéis ainda estão em processo de forma-
ção. Podemos dizer que haveria uma velocidade da integração que 
é diferente daquela com que os atores políticos absorvem as novas 
informações e reconhecem o ambiente de integração, o que muitas 
vezes resulta em desconfianças quanto ao próprio processo e às pers-
pectivas visualizadas.

Assim, a integração regional tem como uma de suas principais 
características a grande complexidade decisória, por se tratar de rela-
ções transnacionais, que resulta em maior dificuldade para os agen-
tes políticos exercerem algum controle democrático (Kaiser, 1981).

Ao mesmo tempo que a interação regional representa deficiências 
na forma como as questões são debatidas e encaminhadas, também 
é um espaço de aprendizagem. Os diferentes agentes políticos aca-
bam percebendo a diversidade de interesses em jogo e promovem um 
ambiente mais politizado ao lidarem com as questões próprias da dinâ-
mica da integração, que em muitos casos se concentram em assuntos 
aparentemente técnicos (Dougherty; Pfaltzgraff, 1990; Haas, 2004).

Para que a organização regional consiga lidar com a concordância 
e o estranhamento dos interesses em competição, é necessário que 
demonstre sua capacidade em levar para o ambiente regional as rei-
vindicações existentes, diminuindo as chances de utilização do sis-
tema político nacional como mecanismo de paralisação do processo. 
O problema não está na tensão política regional – pelo contrário, pois 
pode ser entendido como um indicador do potencial integrativo –, 
mas na ausência de mecanismos comuns para o seu encaminhamento.

Finalmente, a última consequência é o aumento das pressões sobre 
o principal Estado do processo de integração – o paymaster – para 
que pague pelo exercício de sua liderança. O reconhecimento de seu 
papel de principal impulsionador da integração está diretamente rela-
cionado com a disposição governamental em aceitar os custos finan-
ceiros e políticos intrínsecos ao aprofundamento do bloco. Podemos 
dizer que a perda de autonomia no nível regional seria compensada 
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pela possibilidade de ganhos no âmbito extrarregional, ou seja, a inte-
gração necessita estar fortemente ligada às estratégias definidas pelas 
políticas externas de cada país participante. Se isso implica a aceitação 
da existência de um Estado com o papel de liderar o processo, então 
é previsível que essa fatura seja cobrada.

O oferecimento de benefícios aos demais associados por parte 
deste Estado líder pode ser realizado de diferentes formas, depen-
dendo do nível de integração almejada. Se o objetivo é de maior apro-
fundamento do bloco, então se espera que os benefícios se realizem 
a partir destas instituições. Se a estratégia adotada pelo paymaster é 
oferecer os benefícios usando a própria estrutura econômica e gover-
namental nacional, então podemos concluir que os objetivos de sua 
política externa representam importante limitação para a amplitude 
da organização regional. A arquitetura institucional do bloco corres-
ponde, em alguma medida, aos objetivos presentes na política externa 
do Estado pagador com relação ao seu posicionamento e à sua estra-
tégia de inserção internacional.

4.1.3 Principais variáveis

Feita a descrição dos pressupostos e das principais consequências 
dos processos de integração regional necessários para entender sua 
dinâmica, passamos para a delimitação das variáveis que foram pes-
quisadas para a compreensão de como o Mercosul se insere na polí-
tica externa brasileira, levando em consideração sua singularidade, 
exposta nos capítulos iniciais deste trabalho.

O primeiro passo para determinar quais variáveis seriam pesqui-
sadas remete aos acontecimentos relacionados à tentativa de conso-
lidar a união aduaneira. Conforme acabamos de descrever, é nesta 
fase que surgem com mais força diversas questões cruciais sobre o 
aprofundamento da integração, principalmente pelo fato de que os 
temas ligados à diminuição da autonomia do Estado se evidenciam, 
uma vez que é necessário um maior comprometimento para fazer que 
a tarifa externa comum seja aplicada.
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Apesar de iniciarmos a verificação dos fatos a partir dos antece-
dentes diretos do Mercosul e, portanto, nos referirmos aos esforços de 
cooperação e integração entre Brasil e Argentina a partir de meados 
dos anos 1980, nossa análise aborda o período que se inicia com a 
assinatura do Protocolo de Ouro Preto (1994) chegando até os dias de 
hoje. Isso porque a etapa de união aduaneira ainda não foi concluída, 
permanecendo diversas dificuldades para a sua implementação, sem 
falar no fato de que a área de livre comércio ainda conta com impor-
tantes exceções, como no caso do setor de automóveis e do açúcar.

A primeira série de variáveis identificadas com relação à postura 
brasileira diante dos desafios colocados pela integração no Cone Sul 
diz respeito às medidas e às posições para administrar e resolver os 
conflitos que naturalmente surgem, pois o fato de haver um mercado 
em ampliação coloca diferentes níveis de competitividade em contato 
e, portanto, aumentam as probabilidades de descontentamentos por 
parte daqueles setores menos competitivos e com baixa capacidade 
para absorver os custos desta nova situação.

Não é nosso intuito fazer o levantamento dos conflitos no Mer-
cosul, mas analisar aqueles que surgiram com maior força e intensi-
ficaram as preocupações tanto de setores privados envolvidos como 
dos governos que tiveram que dar algum tipo de tratamento a estes 
contenciosos. Assim, priorizamos as demandas que conseguiram, 
de alguma forma, mobilizar esforços governamentais no sentido de 
buscar alguma solução.

Os conflitos são inevitáveis nos processos de integração regio-
nal. O problema não está na sua existência, mas na forma como são 
encaminhados. Entre os diversos autores que trabalharam com essa 
temática, há um consenso de que existem basicamente duas formas 
de gerenciar os contenciosos: formal ou informalmente. No primeiro 
caso, a solução do conflito envolve, em algum momento, a utilização 
de instrumentos jurídicos e institucionais específicos (Schmitter; 
Malamud, 2005). No segundo caso, a solução pode se dar por uma 
negociação direta entre os setores envolvidos, como em diversos casos 
ocorridos no Mercosul. Em alguns, esse tipo de solução pode provar-
-se eficiente, pelo menos durante algum tempo, mas em grande parte 
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dos casos não há uma solução definitiva para suas reais causas, o que 
traz novamente o conflito à tona.

Entretanto, verificamos, neste trabalho, que além destes dois 
aspectos, o encaminhamento destes conflitos pode ser direcionado 
para as instituições nacionais ou podem ser trabalhados pelas estru-
turas institucionais regionais.

A existência de conflitos significa que a segunda série de variáveis 
a ser verificada é a postura do governo brasileiro diante dos fatos e a 
expectativa quanto à modificação das assimetrias regionais e setoriais 
existentes que são as causas fundamentais dos próprios conflitos.

Se a solução dos conflitos é algo importante para um processo de 
integração que se pretende mais profundo, então a busca pela redu-
ção das assimetrias acaba sendo uma das tarefas principais daqueles 
que negociam as decisões centrais do bloco. Quando essas assime-
trias não podem ser reduzidas, buscam-se formas de administrá-las 
ou diminuir seus efeitos negativos não só sobre os diversos agentes 
envolvidos, mas para a própria estabilidade do sistema integrativo em 
criação. Portanto, atenção especial será dada à percepção dos agentes 
governamentais brasileiros quanto à existência destas assimetrias e à 
forma como essas deveriam, ou estariam, sendo administradas.

No Mercosul, a articulação dos interesses setoriais e regionais 
assume uma importância crucial não só para o bloco, como também 
para a execução dos projetos nacionais, porque a integração se rela-
ciona diretamente com as necessidades nacionais de inserção compe-
titiva na região e na economia mundial (Peña, 2001).

Outros fatores levantados remetem à necessidade de financia-
mento do próprio processo integrativo. Na medida em que existem 
conflitos, assimetrias, demandas diversas, inclusive provenientes do 
próprio crescimento institucional, então também há a necessidade de 
que estes sejam financiados de alguma forma. A integração pode ser 
entendida como uma resposta ao próprio crescimento das relações 
de interdependência, no entanto, um aprofundamento do processo 
resulta também na intensificação destas relações, tornando-as mais 
complexas e demandando mais recursos para sua administração. 
Todo bloco regional lida com o tema delicado do seu financiamento, 
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seja para amenizar os conflitos, seja para diminuir as assimetrias, seja 
até para sustentar a criação de uma nova burocracia especializada. Isto 
ocorre tanto num processo estritamente intergovernamental, como 
num com características de supranacionalidade. Desta forma, levan-
tamos as posições do governo brasileiro e as cobranças dos demais 
parceiros com o respeito a essa questão.

No Mercosul, é possível perceber uma relutância em investir no 
que seria óbvio, como energia, transporte, infraestrutura de integra-
ção física, com especial atenção aos meios que viabilizam o comércio 
transfronteiriço (Schmitter; Malamud, 2005). O fato de haver o reco-
nhecimento desta necessidade por parte das autoridades não significa 
uma disposição para criar fundos comunitários com essa finalidade, 
pelo contrário, é possível perceber que por parte do Brasil há uma 
preferência pela utilização dos mecanismos nacionais de investimen-
tos. Assim, essa disposição será um dos fatores a serem verificados.

O incremento nas transações em âmbito regional leva também 
ao aumento na diversidade e na quantidade dos atores domésticos 
que decidem, de alguma forma, participar do processo de integra-
ção. Mais do que um indicador do potencial integrativo, a inclusão 
de novos atores representa uma característica a ser pesquisada, pois, 
de uma forma ou de outra, aumenta as possibilidades de mudança na 
composição de forças presentes no processo decisório.

Este aspecto se torna, diante da particularidade do caso brasileiro, 
muito importante para a orientação da pesquisa empírica sobre o 
Mercosul, principalmente com relação às posições governamentais 
sobre essa questão. O enfoque neofuncional já indicava a importân-
cia das articulações de interesse transnacionais para o dinamismo da 
integração e de suas repercussões para o sistema decisório em forma-
ção (Haas, 1963; 2004; Schmitter e Malamud, 2005).

A ideia que estaria por trás deste tipo de afirmação era a de que os 
interesses são mais essenciais ao sucesso do projeto integracionista do 
que a própria formação de uma identidade comum, que poderia vir 
em momento posterior (Dougherty; Pfaltzgraff, 1990).

A arquitetura institucional do processo em alguma medida deverá 
lidar com a articulação destes interesses. Assim, ao mesmo tempo que 
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fornece um ambiente para o estabelecimento destas ligações, também 
pode prejudicar esse processo de inclusão de novos atores, depen-
dendo dos mecanismos institucionais criados. Esse aspecto refere-se 
ao que já descrevemos como a necessidade de manter as expectativas 
favoráveis ao aprofundamento e à continuidade do processo de inte-
gração. Essa característica é particularmente importante para nosso 
objeto de estudo devido ao reconhecido baixo perfil de participação 
de potenciais agentes de integração nas experiências latino-america-
nas, como os parlamentos e os tribunais nacionais (Malamud; Cas-
tro, 2006).

No entender de Karina L. P. Mariano (2005) a institucionalização 
deste tipo de ator, principalmente com respeito ao Poder Legislativo, 
poderia resultar em uma maior facilidade em obter o aprofundamento 
do processo de integração, ao diminuir a dependência com relação à 
vontade política governamental e aos interesses imediatos.

As reivindicações desses novos atores governamentais ou não 
governamentais, que antes não participavam das decisões tomadas, 
forçam as estruturas criadas pela própria dinâmica da integração, pro-
vocando alterações decisórias e pressionando pela criação de canais 
para encaminhamento dessas demandas. Assim, a questão da inclu-
são de novos agentes está diretamente relacionada com o problema 
do déficit democrático que esse tipo de fenômeno normalmente apre-
senta (Kaiser, 1981; Mariano, 2000).

Tendo em vista as características da formação da política externa 
brasileira, é perceptível a relevância em se atentar às posições gover-
namentais brasileiras, principalmente às posturas e aos discursos dos 
negociadores envolvidos diretamente no dia a dia do Mercosul.

Uma outra série de variáveis a ser apreendida dos fatos corres-
ponde às novas demandas que o próprio desenvolvimento da integra-
ção produz. As assimetrias ou diferenças de competitividade podem 
ser previstas, no entanto, as novas demandas surgem como resultado 
da interação entre os diversos agentes e dos interesses presentes nas 
sociedades participantes.

Mais uma vez o foco será na forma como essas demandas são rece-
bidas pelo governo brasileiro e qual a sua capacidade institucional em 

A_politica_externa__[MIOLO]__Graf-v1.indd   104 23/12/2015   15:16:12



A POLÍTICA EXTERNA BRASILEIRA E A INTEGRAÇÃO REGIONAL  105

processá-las. Muitas dessas demandas podem ter origem no próprio 
funcionamento interburocrático mais ligado à gestão do processo. 
Entretanto, é possível perceber que uma outra fonte importante de 
novas demandas resulta das alterações nas conjunturas políticas ou 
econômicas nacionais. No caso particular do Mercosul, é visível o 
poder de influência das crises políticas e/ou econômicas nos des-
tinos do processo. Esses momentos são reveladores das intenções 
dos governos envolvidos e, particularmente, das posições brasileiras 
diante das dificuldades reais do bloco.

Além das variáveis já citadas que, de forma geral, estão relacio-
nadas entre si porque são resultantes da maior complexidade do sis-
tema de integração, é importante avaliar as intenções e posições dos 
governos com relação à expectativa de que o bloco se constitua numa 
alternativa viável para os objetivos de política externa de cada um.

Assim, focalizaremos as características que dizem respeito à visão 
governamental brasileira de integração, ou seja, nos referimos à exis-
tência de um modelo de Mercosul que é defendido pelos negociado-
res brasileiros. É possível afirmar que cada agente com capacidade 
de influência no bloco possui um determinado modelo de integração 
que orienta suas ações.

O governo brasileiro é um ator de suma importância no desenvol-
vimento do processo negociador. Por essa razão, focalizaremos nossa 
atenção nas manifestações diplomáticas dos atores governamentais 
para, ao final desta pesquisa, reconstruir o que seria um modelo de 
integração contido na política externa brasileira, considerando como 
a liderança do processo é exercida e qual é a sua disposição em aceitar 
os custos da integração, quais são as cobranças e em que momentos 
essas aparecem com mais força, além de tentar compreender quais as 
respostas por parte do governo brasileiro.

A questão da liderança se liga ao que já abordamos sobre a impor-
tância de haver um Estado disposto a oferecer maiores benefícios, 
conforme a noção de “paymaster” muito bem demonstrou (Mattli, 
1999). Diversos estudos apontam para o fato de que a integração 
regional precisa de atores capazes de aceitar custos maiores do que 
os aceitos pelos demais. Essa desproporção é o custo de assumir a 
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liderança do processo (Schmitter; Malamud, 2005). Nesse sentido, 
os períodos de crise do Mercosul também são momentos de maior 
cobrança sobre o Estado líder, o que justifica nossa atenção sobre a 
forma como as negociações são encaminhadas.

Por fim, relacionando todas essas variáveis com os objetivos da 
política externa brasileira, analisamos a questão das pressões para 
o estabelecimento de elementos de supranacionalidade. Entende-
mos que este recorte permite fazer uma junção entre os pressupostos 
levantados, as consequências do que entendemos ser mais ou menos 
geral nos processos de integração e as variáveis selecionadas.

É de amplo conhecimento o fato de que o governo brasileiro é um 
grande defensor das instituições intergovernamentais no Mercosul, 
no entanto, entendemos que o estudo empírico da forma como essa 
defesa tem sido realizada pode revelar em que medida as posições 
brasileiras influenciam as decisões tomadas em âmbito regional, e 
qual o papel reservado para o bloco na totalidade de atuação externa 
brasileira.

Assim, resumindo, os elementos empíricos priorizados no levan-
tamento realizado nas bases de dados previamente selecionadas foram 
as seguintes variáveis:

• a consolidação da união aduaneira;
• os conflitos e divergências diplomáticas;
• as assimetrias regionais e setoriais;
• o financiamento da integração;
• a inclusão de novos atores;
• o surgimento de novas demandas;
• a viabilidade do bloco para os objetivos da política externa dos 

Estados participantes;
• o exercício da liderança;
• as pressões por elementos de supranacionalidade e sobre a 

autonomia nacional.

É importante ressaltar que essas variáveis ajudam a refletir a res-
peito do que aponta a bibliografia especializada sobre política externa 
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brasileira, na qual a singularidade da atuação externa do Brasil per-
mite manter uma situação de razoável previsibilidade.

Percebemos que esse conjunto de elementos pesquisados a res-
peito do Mercosul e das posições brasileiras, em princípio, não 
apresenta incongruências com o tradicional objetivo de busca por 
melhores condições para o desenvolvimento. Entretanto, notamos 
que a maioria dessas questões desafia a manutenção da autonomia 
e a busca por maior margem de manobra no sistema internacional.

Assim, buscamos compreender como é possível, ou não, com-
patibilizar a integração regional com as tradições da política externa 
brasileira consideradas como condicionantes da continuidade nas 
linhas de atuação adotadas, e com relação à relativa autonomia do 
corpo diplomático brasileiro. Essa análise leva em consideração a 
possibilidade de o resultado das negociações no Mercosul influenciar 
o aumento das tensões sobre as bases que sustentam a continuidade 
dessa política externa. 
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