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5  
AS poSiçõeS brASileirAS no mercoSul: 

período de trAnSição

O contexto político e econômico do Brasil e da América Latina 
nos anos 1980 foi marcado pela crise do modelo de desenvolvimento 
aplicado na região, baseado na existência de um Estado forte com 
grande capacidade de intervenção na economia, e numa política de 
substituição de importações.

Este contexto de instabilidade econômica e política aumentou 
enormemente as pressões sobre os governos por reformas que, em 
pouco tempo, juntamente com outras razões, desestabilizaram os 
governos militares e resultaram na redemocratização dos países da 
América Latina. A situação doméstica brasileira seguiu esse padrão 
regional, fazendo com que esse tema ocupasse intensamente as dis-
cussões políticas e acadêmicas na década de 1980.

Além da crise interna, o novo contexto internacional marcado pela 
intensificação das relações financeiras, produtivas e comerciais – que 
mais tarde foi chamado de globalização – forçou os países a reformu-
larem suas políticas externas, especialmente no que se refere à forma 
como deveriam realizar sua inserção internacional. Um dos efeitos 
mais evidentes desta reformulação foi o fortalecimento de uma nova 
onda de regionalização – iniciada em meados da década de 1980 
(Hurrell, 1995) – e um movimento de adesão diferenciada a inúmeros 
regimes internacionais.
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Frente a este contexto, consolida-se na América Latina um clima 
de abertura política e de crise econômica, no qual a aproximação entre 
Brasil e Argentina ganhou força, sendo o antecedente direto do pro-
cesso de integração que nos anos 1990 será conhecido como o Mer-
cosul. É importante ressaltar que os esforços de aproximação entre os 
dois países já aconteciam no período final do regime militar brasileiro, 
pois no final dos anos em 1970 foi assinado o acordo Itaipu-Corpus 
entre Argentina, Brasil e Paraguai visando o aproveitamento dos 
recursos hídricos da Bacia do Prata. Mas será com a volta da democra-
cia que a integração regional se viabilizou (Hirst, 1988; Moura, 1988).

A assinatura da Declaração de Iguaçu em 1985, pelos presiden-
tes José Sarney e Raúl Alfonsín, foi o marco inicial desse processo 
de integração sub-regional e definiu os objetivos principais de todo 
o processo, pois pretendia ir além do simples aumento dos fluxos 
comerciais. Era uma tentativa de criar mecanismos capazes de dimi-
nuir as probabilidades de um retrocesso autoritário, fortalecendo a 
redemocratização desses dois países e da região, sem falar na urgência 
em buscar formas de reativação das economias diante das dificulda-
des internacionais (Hirst, 1988).

Este primeiro passo foi fundamental para o desenvolvimento pos-
terior da integração, pois além de contribuir aos avanços paralelos 
que foram muito significativos para o estabelecimento da confiança 
bilateral, permitiu um acúmulo de conhecimento e de gerenciamento 
conjunto como no caso dos programas nacionais de desenvolvimento 
e de utilização da energia nuclear.

Um fato fundamental a ser destacado nesta iniciativa é ela ter 
sido impulsionada pela vontade presidencial, o que não pode ser 
considerado como um simples detalhe, pois ao longo de todo o pro-
cesso essa característica foi importante no avanço ou no retrocesso 
das negociações.

A partir desta primeira experiência de cooperação, iniciou-se 
no ano seguinte (em 1986) o Programa de Integração e Cooperação 
Econômica (Pice) entre Argentina e Brasil que teve forte importân-
cia para todo o processo, já que em curto espaço de tempo demons-
trou o potencial integrativo existente e a possibilidade da sua efetiva 

A_politica_externa__[MIOLO]__Graf-v1.indd   110 23/12/2015   15:16:12



A POLÍTICA EXTERNA BRASILEIRA E A INTEGRAÇÃO REGIONAL  111

implementação. O formato institucional utilizado baseou-se na 
criação e execução de diversos protocolos setoriais com o objetivo 
de desenvolver laços de interdependência entre as duas economias, 
entendido como a forma mais eficiente de diminuir as desconfianças 
historicamente construídas entre os dois países, além de servir de 
âncora para a redemocratização.

Os protocolos foram formulados seguindo três princípios funda-
mentais: o gradualismo, a flexibilidade e o equilíbrio. Estes princípios 
foram válidos por um curtíssimo espaço de tempo, pois no médio ou 
longo prazo verifica-se que somente a flexibilidade se manteve, ou 
seja, o que permaneceu foi a possibilidade de revisão das decisões 
tomadas. Tanto o gradualismo, que significava a possibilidade de 
garantir tempo para a adaptação dos agentes econômicos, quanto o 
equilíbrio, que representava diminuir as possibilidades de especiali-
zação produtiva e comercial entre os países como forma de manter 
benefícios mútuos, perderam gradativamente sua importância.

A implementação dos protocolos resultou rapidamente no 
aumento do comércio entre os dois países, e estava a cargo dos minis-
térios de relações exteriores e dos setores governamentais ligados 
ao tratamento do comércio exterior (Hirst; Lima, 1990). Embora o 
processo estivesse estruturado em torno dos atores governamentais, 
permitiu-se que alguns setores econômicos privados ganhassem 
alguma capacidade de intervenção nas negociações (Hirst, 1991). 
Assim, desde o início é possível verificar a participação de atores 
não governamentais, apesar de restrita, e a emergência de expec-
tativas nos atores domésticos voltadas para uma maior integração, 
porque essa representava uma estratégia de manutenção da sua 
situação ou de ampliação dos benefícios resultantes de uma maior 
interdependência.

Podemos dizer que durante a implementação dos protocolos havia 
a percepção de que a articulação entre os dois países promoveria não 
somente melhores condições de inserção na economia internacional, 
mas também contribuiria para melhorar a situação da América Latina 
no mundo. Neste momento já ficava claro que pelo menos dois desa-
fios econômicos deveriam ser enfrentados: as diferenças nos níveis 
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de produtividade das estruturas produtivas e a harmonização das 
políticas econômicas. (Araujo Jr., 1988).

A ideia era garantir um aproveitamento das vantagens compa-
rativas entre os setores produtivos sem permitir que houvesse uma 
especialização nas trocas, de forma que um forneceria apenas produ-
tos agrícolas e o outro industrializados. Nesse momento, ainda era 
possível verificar alguma discussão em torno da criação de empresas 
binacionais ou de uma articulação dinâmica entre setores produtivos 
dos dois países.

De maneira geral, o Pice buscava dar continuidade ao modelo de 
industrialização baseado na substituição de importações herdado 
do período militar e, diante das circunstâncias, esperava-se que isso 
ocorresse em bases regionais por meio de medidas voltadas para a 
criação de uma complementação industrial e de empresas binacio-
nais (Hirst, 1988). Do lado argentino é possível perceber a tentativa 
de reverter os efeitos da abertura comercial iniciada nos anos 1970 e 
que resultou na desindustrialização do país.

Assim, as preocupações com o sucesso da integração concentra-
vam-se na capacidade dos países em superar suas dificuldades econô-
micas (Araujo Jr., 1988; Hirst, 1988) e no aumento das articulações 
burocráticas intergovernamentais em torno de um projeto de desen-
volvimento compartilhado, no qual as políticas externas de cada um 
ganhavam maior capacidade de articulação com relação às políticas 
econômicas a serem implementadas.

A eficiência dos protocolos, principalmente do ponto de vista da 
rapidez para a criação de fluxos comerciais, estava presente não só no 
discurso presidencial, mas também nas manifestações diplomáticas 
brasileiras e em estudos acadêmicos realizados (Baptista, 1991). Em 
diversas ocasiões era um dos argumentos principais para a justifica-
tiva da formação do Mercosul, no início dos anos 1990.

Por outro lado, esses protocolos não previam medidas para a har-
monização de políticas macroeconômicas, o que somente seria feito 
no acordo de integração do final de 1988 (Araujo Jr., 1991). Vale lem-
brar que neste acordo as condições domésticas para sua implementa-
ção eram mais desfavoráveis devido à aceleração da crise econômica 
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e social. Assim, a eficiência dos protocolos serviu como modelo ou 
indicador da viabilidade da integração no Cone Sul no que se refere 
ao aspecto comercial, e não à capacidade da própria integração em 
construir mecanismos de diminuição e gerenciamento dos impactos 
advindos do aumento da interdependência econômica.

5.1 Tratado de Integração e Cooperação de 1988

O Tratado de Integração e Cooperação entre Argentina e Brasil 
foi negociado num momento muito complicado, quando os gover-
nos voltaram-se mais para as questões domésticas, caracterizadas 
por forte crise econômica. A ideia era dar continuidade à integração 
iniciada, evitando o seu desmantelamento.

Uma de suas características era traçar objetivos gerais a serem 
implementados principalmente através de mecanismos já estabeleci-
dos, como os protocolos de 1986 e os acordos negociados no âmbito 
da Associação Latino-Americana de Integração (Aladi).

Parte do apoio recebido para esse acordo veio de pressões empre-
sariais. Este setor preocupava-se em manter os vínculos comerciais 
estabelecidos (Araujo Jr., 1991) porque neste momento era clara a 
desarticulação das forças de sustentação decisória presentes à época 
do Pice. A perda de dinamismo na tomada de decisões tinha origem 
principalmente na crise macroeconômica e na política vivida pelos 
dois países.

Um dos resultados imediatos desta situação conjuntural foi uma 
maior restrição no número de atores participantes e a concentração 
decisória em torno dos ministérios de relações exteriores (Hirst; 
Lima, 1990). Este fato reflete-se nos canais estabelecidos para a 
participação da sociedade no processo, como no caso da criação da 
Comissão Parlamentar Conjunta de Integração que concentrou suas 
funções no objetivo de facilitar a aprovação das medidas aprovadas 
no âmbito regional nas respectivas Casas Legislativas. Desde o início, 
a Comissão Parlamentar apresentou capacidade decisória limitada, 
não somente pelo fato de não ser eleita com essa finalidade ou pelo 
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desinteresse manifestado pelos parlamentares, mas principalmente 
por ter uma atribuição apenas consultiva.

A centralização decisória em torno dos negociadores governamen-
tais – e no caso específico do Brasil em torno do Itamaraty – e o pró-
prio desenvolvimento dessa experiência de integração estimularam a 
criação de mecanismos mínimos para garantir a viabilidade da imple-
mentação das decisões geradas. Neste caso, o caráter intergoverna-
mental exige o estabelecimento de mecanismos para a internalização 
das decisões tomadas nos sistemas jurídicos nacionais e, desta forma, 
o próprio funcionamento da integração resulta no aumento da proba-
bilidade de atração de novos atores domésticos, o que em geral altera 
a forma como as decisões são tomadas e a capacidade de controle dos 
formuladores iniciais sobre o processo (Mariano, 2000).

É possível afirmar que até o final dos anos 1980 a integração do 
Cone Sul apresentava um caráter mais voltado aos objetivos de desen-
volvimento econômico e social (Moura, 1988). A inserção comercial 
destes países era um tema prioritário, mas isso ainda não significava a 
aceitação de que a abertura do mercado regional aos fluxos de comér-
cio mundial seria um objetivo em si ou que seria o meio principal de 
interação entre os agentes sociais e, portanto, as assimetrias existentes 
poderiam ser resolvidas com a participação reduzida de instituições 
comunitárias.

A assinatura da Ata de Buenos Aires pelo presidente brasileiro 
Collor de Mello e pelo argentino Carlos Menem, em meados de 1990, 
deixa clara a mudança no perfil da integração que assume, nesse 
momento, objetivos ambiciosos, prazos irreais e volta-se primordial-
mente para a abertura dos mercados nacionais. Os princípios de gra-
dualismo e equilíbrio presente nos protocolos de 1986 são deixados de 
lado, enquanto a flexibilidade, que se refere à capacidade institucional 
de se ajustar às circunstâncias, consolida-se gradativamente como 
uma das características mais importantes desse processo.

Embora não seja fácil determinar com exatidão o papel que a 
integração teve nos processos de abertura comercial destes países, 
é possível afirmar que ela repercutiu sobre o desenvolvimento da 
integração econômica (Kume; Piani, 2005). Verifica-se que, a partir 
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da Ata de Buenos Aires, inicia-se a fase da integração sub-regional 
conectada à estratégia de abertura econômica dos países da região, 
encerrando o período que podemos chamar de desenvolvimentista 
iniciado em 1985.

5.2 A política externa brasileira e o novo contexto

A relativa autonomia do Itamaraty na formulação da política 
externa brasileira começa a mudar na medida em que as alterações dos 
cenários nacional, regional e internacional se consolidam. O processo 
de redemocratização lançou novas perspectivas à diplomacia brasi-
leira, enquanto o fim da Guerra Fria estabeleceu o desafio de criar 
condições de influência frente às incertezas de um sistema interna-
cional em processo de reordenamento.

A redemocratização criou certo consenso em torno dos principais 
desafios do Brasil. No plano da política doméstica, o país deveria 
reconstruir e consolidar suas instituições democráticas como forma 
de garantir a estabilidade do sistema político. Ao mesmo tempo, 
deveria ser capaz de impulsionar uma nova fase de desenvolvimento 
como forma de recuperar a estabilidade econômica e estimular o 
crescimento, mas principalmente superar os problemas estruturais, 
especialmente na área social, que não foram devidamente enfrentados 
durante o período de forte crescimento industrial promovido durante 
o regime militar e que se agravaram na chamada “década perdida”.

Para a diplomacia brasileira, essas questões eram importantes e 
estavam intimamente relacionadas com o problema da perda de par-
ticipação do Brasil no total do comércio mundial e no distanciamento 
da economia brasileira com relação à reestruturação produtiva pro-
cessada em nível global. É neste contexto que se inicia a construção 
de uma nova estratégia de inserção internacional que se prolonga até 
os dias atuais.

Além dos condicionantes domésticos e regionais apontados, o fim 
da Guerra-Fria em 1989 transformou não somente a ordem interna-
cional prevalecente durante o período posterior à Segunda Guerra 
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Mundial, passando de uma lógica bipolar para um ordenamento 
multipolar, mas também as estratégias dos países que rapidamente 
se encontraram num contexto em que as regras até então vigentes no 
sistema internacional foram reformuladas.

É preciso lembrar que neste mesmo período o fenômeno da glo-
balização econômica e financeira ganhou relevância, com os aspectos 
econômico-comerciais predominando sobre as questões militares na 
agenda internacional. Situação essa que foi relativamente alterada 
pelos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001.

O início deste período desafiou os principais formuladores da 
política externa brasileira a identificar quais seriam as opções de 
inserção para o Brasil nesta nova realidade, especialmente porque 
havia uma percepção de que ocorreria um agravamento na tendên-
cia de marginalização sofrida pelos países latino-americanos. Ao 
mesmo tempo, as dúvidas sobre qual seria o papel desempenhado 
pela Europa e pelos Estados Unidos neste novo ordenamento mun-
dial representavam maior dificuldade para conjugar as necessidades 
de desenvolvimento com as perspectivas de inserção que o cenário 
internacional sugeria.

O regionalismo surge como reação à situação de expansão dos 
movimentos globais, enquanto instrumento para aumentar os bene-
fícios provenientes da globalização, e diminuir os seus impactos 
negativos na vida doméstica. Ao mesmo tempo em que é reativo 
às mudanças no ambiente internacional, o regionalismo aumenta a 
intensidade desses processos ao criar redes de cooperação e de inter-
dependência (Amaral Jr., 2003). É um fenômeno impulsionado pelos 
Estados nacionais, mas que apresenta uma relevância maior dos ato-
res privados enquanto executores deste processo.

Diante dessas mudanças, as opções brasileiras se reduzem, refor-
çando a perspectiva da diversificação das relações externas e de uma 
maior participação nos foros, organizações e regimes internacionais. É 
neste ambiente que a integração na América do Sul ganha relevância.

Um dos fatores de forte pressão neste sentido foi a Iniciativa para 
as Américas formulada pelos EUA em 1990, colocando para Brasil e 
Argentina o desafio de adaptar seus objetivos domésticos e externos 
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a essa nova realidade. Do ponto de vista argentino, essa iniciativa 
tinha o apoio de importantes setores da sociedade, principalmente 
por reforçar a política econômica neoliberal que estava sendo imple-
mentada e a ligação econômica com os Estados Unidos tinha forte 
repercussão doméstica (Vaz, 2002). No caso brasileiro, a situação 
era mais complicada em virtude da maior diversidade e complexi-
dade da economia brasileira; isso gerou resistências a essa proposta, 
mesmo havendo apoio de setores governamentais e não governa-
mentais sobre a possibilidade de aumentar a interdependência eco-
nômica com os EUA.

5.2.1 O período Collor

O modelo de regionalismo aberto adotado a partir de 1990 aban-
dona a ideia de desenvolvimento presente entre os anos 1985 e 1989, 
buscando o aumento das relações de interdependência dentro do 
bloco na mesma medida em que essas se articulavam com os centros 
econômicos mundiais. O surgimento do Mercosul, como um fenô-
meno caracterizado pelo “regionalismo aberto”, assume grande prio-
ridade na agenda internacional brasileira (Vigevani; Oliveira, 2004).

No entanto, ao longo do processo este caráter fundamentado nos 
aspectos econômicos e comerciais dificultou a discussão voltada para 
a construção de um projeto comum capaz de harmonizar e coorde-
nar políticas econômicas e sociais (Mariano, 2005). Sendo assim, é 
válida a percepção de que desde o seu início, o Mercosul idealizado 
pelo governo brasileiro seria diferente da concepção argentina e dos 
outros países membros, assim como é possível afirmar que há uma 
concepção de Mercosul própria da diplomacia brasileira.

O Mercosul resultou da assinatura do Tratado de Assunção, em 
março de 1991, englobando além do Brasil e a Argentina, o Paraguai 
e o Uruguai. Sua criação e implementação coincidiram com o período 
muito peculiar da política externa brasileira, quando a figura presi-
dencial ganhou uma capacidade momentânea de grande intervenção 
em seu processo decisório.
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Embora o governo Collor de Mello corresponda a um período 
curto de tempo na história política brasileira, o mesmo não pode ser 
dito com relação às consequências das escolhas governamentais reali-
zadas, especialmente no plano regional. No caso do Mercosul, é pos-
sível verificar a perpetuação de várias características deste período, 
sendo importante entender um pouco melhor como a política externa 
daquela época foi influenciada.

O conceito de novas democracias desenvolvido por Weffort 
(1992) ajuda na compreensão do caso brasileiro porque se aplica a 
países que passaram por uma transição democrática, após um período 
autoritário, mas que não conseguiram erradicar totalmente algumas 
características deste passado, apesar da instauração da democracia. 
Estas características podem ser desde formas de organização institu-
cional até atitudes advindas de uma cultura política autoritária.

Weffort ressalta o papel das lideranças políticas nestas novas 
democracias que, para se manterem, necessitam de lideranças rele-
vantes no cenário político que não sejam essencialmente antide-
mocráticas. Do mesmo modo, para que essa democracia possa se 
consolidar é preciso que essas lideranças importantes atuem tendo 
em vista o aperfeiçoamento do processo democrático.

No que se refere aos líderes das novas democracias, vemos que 
Weffort identifica dois tipos: a) aqueles que surgem da oposição 
democrática, como Alfonsín e Menem na Argentina, ou Ulisses Gui-
marães, Mário Covas, Leonel Brizola, Fernando Henrique Cardoso e 
Lula no Brasil; e b) aqueles que foram “convertidos” durante a tran-
sição, ou seja, eram integrados ao sistema autoritário e adquiriram 
nova identidade política, como Sarney e Collor. É importante acen-
tuar que este segundo tipo de liderança, ao menos no caso brasileiro, 
teve um forte peso durante a formulação das políticas de integração 
no Cone Sul.

Essas novas democracias são fundamentalmente regimes mis-
tos, na medida em que se caracterizam pela presença de instituições 
democráticas – semelhantes às da democracia representativa –, e ao 
mesmo tempo possuem elementos típicos do passado autoritário pelo 
qual passaram. Essa mistura pode ser observada pela permanência de 
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setores da estrutura burocrática criados no período autoritário, pela 
preeminência do Executivo sobre o Parlamento, pela cultura política 
que em determinados aspectos ainda se remete a práticas autoritá-
rias, pelas ligações institucionais que em alguns níveis ainda limitam 
a autonomia da sociedade civil, pela prática do governo na utilização 
de decretos, entre outras características.

A noção de novas democracias para Weffort diferencia estes 
regimes democráticos das chamadas “velhas democracias”, às quais 
o autor se refere como sendo democracias estáveis. Estas últimas 
são as democracias ocidentais do tipo representativa que têm como 
característica uma maior estabilidade institucional e uma acomoda-
ção do entusiasmo democrático das lideranças, o que justamente é 
substituído, em maior ou menor grau, pelas formas desenvolvidas 
de ação política, regras processuais e cultura política mais adaptadas 
à continuidade democrática. Isso não quer dizer que as lideranças 
democráticas nas velhas democracias percam sua importância, mas 
seguramente não carregam uma responsabilidade tão acentuada para 
a consolidação democrática quanto aquelas vivenciadas nas novas 
democracias.

O governo Collor conciliou essa transição democrática1 – o que 
representava mudanças no cenário interno – com importantes alte-
rações na política externa e, consequentemente, com o início da for-
mação do Mercosul.

Outro fator importante que define essa ideia é a convivência da 
democracia com uma crise socioeconômica aguda, que tanto desen-
volve um processo de desigualdade como o acentua. Isso tudo resulta 
numa organização institucional mais delegativa do que representativa 
ou participativa.

 1 Como o próprio nome expressa, essa situação não constitui uma ruptura absoluta 
do período autoritário para a democracia. É natural que exista uma “mescla” de 
características que “ligam” um período a outro, principalmente devido ao fato 
de algumas destas democracias terem passado por uma fase de “descompres-
são” e “abertura”. O grau de rompimento com o passado autoritário varia de 
país para país.
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Essa noção de democracia delegativa foi desenvolvida por Guil-
lermo O’Donnell (1991) e tem como premissa básica o fato do presi-
dente ser eleito para governar como achar conveniente, tendo como 
limite as relações de poder estabelecidas. Sendo ele a encarnação da 
nação, deve identificar o interesse nacional apresentando-se acima 
dos partidos e dos interesses organizados. Após a eleição, os eleitores 
voltam a ser espectadores passivos e aguardam do presidente as medi-
das “necessárias” a serem tomadas. Estas podem ser extremamente 
duras para a nação, pois ela delegou ao presidente o direito de aplicá-
-las. São essas características que explicam os frequentes pacotes 
econômicos de eficácia duvidosa, diferentemente do que ocorre nas 
democracias representativas nas quais a tomada de decisões é lenta e 
incremental, segundo O’Donnell, tendo mais chance de ser imple-
mentada e apresentar responsabilidade compartilhada.

Com base neste forte componente delegativo identificado por 
esse autor nas democracias latino-americanas, Weffort (1992) define 
a democracia delegativa, como sendo

uma espécie particular de democracia representativa, na qual há uma 
preponderância de comportamentos e relações delegativas no interior 
de um padrão institucional definido pelo sistema representativo. 
Evidencia uma preeminência geral, por exemplo, lideranças perso-
nalistas, eleições plebiscitárias, voto clientelístico etc. sobre relações 
parlamentares, partidárias etc. A despeito do fato de as instituições 
definirem-se de acordo com um padrão representativo, o comporta-
mento tanto da população como da liderança é predominantemente 
delegativo.

Tendo definido o caráter delegativo destas democracias, este autor 
também delimita um outro fator muito importante para nossa análise, 
que diz respeito às lideranças nas novas democracias que

ajustam-se ao padrão de um aglomerado disperso e instável, debil-
mente unificado por uma competição democrática e por uma atmos-
fera de sentimentos democráticos predominantemente na opinião 
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pública. De qualquer modo, não é um padrão no qual os líderes sejam 
conscientes de seu papel como grupo (estrato, classe ou elite) na con-
solidação da democracia. (ibid.)

Esses líderes não estão ligados diretamente a determinados setores 
sociais, antes disso, são “artificialmente” forjados por um amontoado 
de fatores dados numa situação específica, na qual o papel da forma-
ção da opinião pública em torno de expectativas momentâneas pesam 
muito. A relação entre o líder e a sociedade é construída com base nas 
demandas sociais, advindas de um estado de crise social e econômica, 
aliada à imagem de solução rápida dos problemas demandados. Por-
tanto, as expectativas se formam tendo como pano de fundo este cená-
rio, e não através da articulação de interesses comuns que buscam na 
participação e na representação uma forma de agir.

Tanto o Brasil quanto a Argentina passavam por uma conjuntura 
similar à exposta acima e, sendo os principais países na integração 
do Mercosul, podemos dizer que parte desta realidade se transfere 
e consolida nos mecanismos institucionais e no próprio caráter que 
a integração assume a partir da assinatura do Tratado de Assunção.

A experiência europeia de integração que serviu de modelo para 
diversas teorias sobre esse tipo de experiência, não apresentava 
condicionantes sociais e econômicos que fortalecessem a situação 
de desigualdade, apesar de no pós-guerra passarem por uma fase de 
reconstrução. Ao mesmo tempo, sua organização política identifi-
cava-se com a democracia representativa e, de maneira geral, não par-
tilhava dos componentes característicos da democracia delegativa. Os 
grupos de interesse, assim como outros atores políticos relevantes, se 
articulavam no âmbito de regras e procedimentos construídos a par-
tir das concepções participativas e representativas. Os Parlamentos 
nacionais davam, em certo sentido, a legitimidade necessária ao pro-
cesso, sem falar na constituição do Parlamento Europeu, apesar deste 
não ter atribuições legislativas no sentido estrito. De qualquer forma, 
é possível afirmar que a formulação das decisões políticas estava mais 
apta à inclusão de novos atores, permitindo uma interação em torno 
de interesses partilhados.
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Já no caso das novas democracias, o forte componente delegativo 
altera parcialmente a maneira como a articulação de interesses, tão 
importante para o aprofundamento do processo, se manifesta. Deste 
modo, a análise da importância deste período para o início do processo 
de integração no Mercosul deve ser feita levando em consideração: 
a) um maior peso das atitudes políticas que se originam a partir de 
expectativas orientadas pelo componente delegativo, tanto por parte 
da sociedade como dos atores governamentais; b) a atuação do líder 
que se baseia numa relação mais autônoma, acima dos demais ato-
res participantes do processo; e c) os “resquícios” autoritários que 
podem permanecer nas instituições e na tomada de decisões.

A atuação do Presidente Collor durante a determinação de sua 
política externa exemplifica a amplitude de ação que um líder nas 
novas democracias poderia alcançar na formulação das decisões, aba-
lando momentaneamente o elemento de continuidade da ação externa 
brasileira, conforme já exposto no início deste texto.

O governo Collor pautou sua política externa pelo reexame das 
bases que sustentaram até então o desenvolvimento brasileiro. O 
objetivo era inserir, competitivamente, o país na economia mundial, e 
para isso era necessário “enterrar” de vez a política de industrialização 
substitutiva de importações. Essa forte relação entre a situação econô-
mica interna e a necessidade de inserção competitiva se apresentava 
claramente neste período que inicia a abertura comercial, eliminando 
os obstáculos não tarifários e reduzindo rapidamente as barreiras 
tarifárias. Simultaneamente, o país passava por um período recessivo 
aprofundado pelas medidas econômicas tomadas que, aliado à aber-
tura, fazia com que se agravasse a situação econômico-social.

Além dessa orientação econômica, o fascínio que Collor e alguns 
setores que o apoiavam apresentavam pelos EUA influenciou direta-
mente no diagnóstico feito no período pós-Guerra Fria. Acreditava-
-se numa nova ordem internacional com orientação multipolar, na 
qual os Estados Unidos seriam a única potência mundial e assumi-
riam um papel cada vez mais determinante nas relações internacio-
nais, já que não haveria outros atores internacionais com os requisitos 
de potência dominante.
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Confundindo força militar com força econômica, o governo Col-
lor não ponderou o fato dos EUA viverem uma situação interna com-
plicada no que se refere aos problemas econômicos e sociais, e assim, 
não enxergou que as questões domésticas americanas estavam, cada 
vez mais, sendo predominantes no seu posicionamento externo. Tam-
bém não levou em devida consideração a emergência de novos polos 
de poder econômico e tecnológico, principalmente com as formas de 
organização produtiva e de mercado que se desenvolviam na Europa 
Ocidental e no Leste Asiático, e que necessitavam progressivamente 
do Estado na regulação da atividade econômica.

Collor tentou limitar sua política externa às relações com os EUA. 
Nas palavras do embaixador Paulo Nogueira Batista (1993):

Collor não soube entender aquilo que se pode dizer estava escrito 
no muro em letras garrafais, a saber, que os Estados Unidos, embora 
hajam saído da Guerra Fria como a única superpotência militar, já 
não são mais a única superpotência econômica; não se acham, por 
conseguinte, em condições de impor e garantir, sozinhos, uma “nova 
ordem mundial”. Além disso, não soube o ex-presidente compreen-
der que os Estados Unidos já não podem mais se permitir a genero-
sidade com que exerceram sua hegemonia no mundo ocidental, na 
política americana, além das prioridades de recuperação da sua pró-
pria economia, têm de enfrentar agora forte concorrência interna-
cional no plano econômico e no tecnológico; e que têm, nessa nova 
fase, de jogar duro, através sobretudo de ações governamentais – 
medidas antidumping, taxas compensatórias, quotas – com ou sem 
apoio nas regras do Gatt, na defesa do seu mercado e das vantagens 
comparativas de que ainda dispõem, principalmente nas áreas da 
ciência e tecnologia.

Vale ressaltar que essa visão estratégica não era defendida só pelo 
governo Collor, mas também por outros líderes latino-americanos, 
principalmente Carlos Menem, da Argentina.

Esses países decidiram levar adiante o projeto de integração man-
tendo suas políticas de liberalização, o que por si só não garantia o 
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seu aprofundamento. Desse modo, desconsideraram as necessida-
des de ajustes em determinados setores econômicos e o impacto que 
o processo teria nas novas condições de competitividade, pois nessa 
concepção a competição no mercado ampliado acabaria por resolver 
os possíveis problemas.

Podemos dizer que o papel do Itamaraty na formulação da política 
externa do governo Collor foi alterado, não participando ativamente 
de sua formulação. Sua atitude fundamentalmente “compensató-
ria” limitou-se a minimizar os efeitos que a postura presidencial 
provocava.

O Ministério das Relações Exteriores não participou ativamente 
da formulação da política externa de Collor nem foi tampouco o seu 
principal executor. Naquilo que lhe coube executar, teve, porém, 
graças ao profissionalismo de seus quadros, atuação minimizadora 
do custo de algumas posturas presidenciais. (Batista, 1993, p.122)2

No entanto, no caso do Mercosul, essa afirmação deve ser rela-
tivizada, pois a análise dos fatos revela que o quadro profissional do 
Itamaraty deu continuidade às negociações mais específicas do pro-
cesso de integração mantendo sua essência mesmo depois da queda 
de Collor e durante todo o período de transição do bloco (1991-1994). 
A atuação do corpo diplomático, decisiva na formulação do acordo 
4 + 1 entre o Mercosul e os Estados Unidos, ajudou a manter a con-
tinuidade do bloco, mesmo havendo importantes setores presentes, 
principalmente nos demais países participantes, prontos para ceder à 
tentação de tratar bilateralmente com os EUA no âmbito da Iniciativa 
para as Américas. O tipo de atração que os EUA apresentavam para 
Collor e os setores que o apoiavam foram ponderados pela ação do 
Itamaraty e pela própria sequência de acontecimentos que culminou 
com o processo de impeachment, o que garantiu melhores condições 
de continuidade da integração regional no Cone Sul.

 2 Embaixador Paulo Nogueira Batista.

A_politica_externa__[MIOLO]__Graf-v1.indd   124 23/12/2015   15:16:12



A POLÍTICA EXTERNA BRASILEIRA E A INTEGRAÇÃO REGIONAL  125

O Tratado de Assunção foi negociado neste período que corres-
pondeu ao que Amado Cervo chamou de

Estado normal, invenção latino-americana dos anos 1990, foi 
assim denominado pelo expoente da comunidade epistêmica argen-
tina, Domingo Cavallo, em 1991, quando era Ministro das Relações 
Exteriores do governo de Menem. Aspiraram ser normais os gover-
nos latino-americanos que se instalaram em 1989-90 na Argentina, 
Brasil, Peru, Venezuela, México e outros países menores. A experiên-
cia de mais de uma década revela que esse paradigma envolve três 
parâmetros de conduta: como Estado subserviente, submete-se às 
coerções do centro hegemônico do capitalismo; como Estado destru-
tivo, dissolve e aliena o núcleo central robusto da economia nacional 
e transfere renda ao exterior; como Estado regressivo, reserva para a 
nação as funções da infância social. (Cervo, 2002, p.6)

Esse período demonstrou que a influência presidencial teve capa-
cidade de interferência na integração, influenciando decisivamente 
os rumos tomados pelo processo. No entanto, não é possível afir-
mar que essa seja a causa do caráter nitidamente comercial ou inter-
governamental e pouco institucionalizado do bloco. Certamente a 
manutenção do princípio de regionalismo aberto como característica 
importante do Mercosul relaciona-se fortemente com esse caráter 
neoliberal, entretanto não explica a resistência da diplomacia brasi-
leira no que se refere ao aprofundamento institucional do processo, 
inclusive porque diversos de seus negociadores diretos tinham con-
cepções divergentes das predominantes nesta época. Na gestão de 
Celso Lafer são retomados alguns fundamentos globalistas da política 
externa e busca-se, simultaneamente, a volta do Itamaraty ao núcleo 
do processo decisório (Pinheiro, 2004).

De qualquer forma, na criação do Mercosul estabeleceu-se que 
até o final de 1994 deveria estar consolidado o mercado comum. O 
curtíssimo prazo estabelecido para essa tarefa gerou diversas interpre-
tações. A interpretação dominante assume o fato de que o objetivo 
manifesto do Tratado de Assunção era a constituição de um mercado 
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comum em um curtíssimo espaço de tempo e, em geral, a explicação 
para este prazo nada realista é o próprio clima político que se vivia à 
época da sua assinatura, em que o objetivo de abertura econômica 
se sobrepunha às necessidades inerentes à formação de um mercado 
comum (Vaz, 2002).

No entanto, segundo Felix Peña (2006), há um equívoco quanto 
ao entendimento do prazo estabelecido e que pode ser explicado 
devido às diferenças na tradução do texto do Tratado. Segundo este 
autor, a versão em espanhol apresenta que neste prazo “deberá estar 
conformado” o mercado comum, enquanto na versão da língua por-
tuguesa está escrito que “deverá estar estabelecido”. A diferença, 
portanto, seria que o sentido de “estabelecido” se relaciona a alguma 
coisa que já foi constituída, que já está pronta, enquanto a ideia 
implícita na palavra “conformado” é a de dar forma a alguma coisa. 
Peña conclui que no momento da redação do Tratado de Assunção o 
sentido correto que os negociadores tinham em mente se relacionava 
mais com a palavra “conformado” para o período de transição – que 
se iniciaria logo após a sua assinatura e deveria terminar no final de 
1994 –, quando o processo tomaria forma a partir da definição do seu 
objetivo central e dos compromissos que surgiriam durante o próprio 
período transitório.

Independente da explicação correta, entendemos que a leitura do 
Tratado de Assunção indica a presença da possibilidade da constitui-
ção de um mercado comum, mesmo que seja enquanto uma mani-
festação de intenções. No entanto, não estabelece claramente como 
esse objetivo seria alcançado. Os instrumentos indicados no texto do 
Tratado informam que ao final do período de transição haveria o iní-
cio de uma união aduaneira.

O período de transição, assim, era uma primeira etapa correspon-
dente ao estabelecimento de uma área de livre comércio (Mariano, 
2000). Portanto, entendemos que a interpretação fornecida por 
Peña (2006) parece estar mais próxima do sentido que pode ser 
extraído do texto, no qual o mercado comum seria mais uma mani-
festação discursiva das intenções dos governos, enquanto uma pos-
sibilidade de futuro.
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O objetivo de fazer essa breve discussão a respeito dos prazos de 
objetivos do Tratado de Assunção está no fato de que revela a pos-
sibilidade de aprofundamento do processo. Assim, o Mercosul é 
um processo de integração que não guarda nenhuma restrição, pelo 
menos em tese, quanto ao seu limite, diferentemente de processos 
como o Nafta (Área de Livre Comércio da América do Norte) ou da 
negociação no âmbito da Alca.

O Tratado de Assunção expande para os quatro países participan-
tes o acordo de complementação econômica n.14, negociado entre 
Brasil e Argentina no âmbito da Aladi, que tratava da operacionali-
zação de um instrumento de desgravação tarifária linear e automático 
(Vaz, 2002). Era a continuação e a ampliação da decisão tomada entre 
os dois principais países de criar, em curto espaço de tempo, uma área 
de livre comércio.

Se na primeira metade dos anos 1990 as negociações intergo-
vernamentais no âmbito do Mercosul consumiam grande parte dos 
esforços diplomáticos dos países envolvidos (Hirst, 1995), também 
aumentavam a intensidade das interconexões entre as questões exter-
nas e domésticas, chamando a atenção de outros atores internos sobre 
as consequências ou as possibilidades que se estabeleceriam em torno 
da integração.

O Tratado de Assunção estabeleceu uma estrutura institucional 
de caráter intergovernamental, na qual os atores predominantes eram 
governamentais e a cada Estado participante era reservado o poder de 
veto às decisões tomadas. A coordenação geral dos trabalhos ficava a 
cargo dos ministérios de relações exteriores.

No que se refere à participação dos atores não governamentais, é 
possível afirmar que essa era muito restrita e dependia do impulso ini-
cial dado pelos participantes governamentais. Os atores sociais, como 
setores empresariais ou sindicais, podiam contar com canais institu-
cionais limitados na tentativa de exercer alguma influência sobre o 
processo (Mariano, 2000) e sua atuação foi mais reativa às possíveis 
consequências da integração no início do processo. Tanto os partidos 
quanto as lideranças políticas não manifestaram interesse significa-
tivo a respeito desse fenômeno (Vigevani; Veiga, 1991).
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Vale ressaltar que as entidades sindicais, apesar de apresentarem 
uma preocupação específica quanto às possibilidades de impactos 
diretos nas relações de trabalho, passavam por uma situação de crise 
em virtude da situação econômica e das reformas implantadas nesses 
países (Hirst, 1991). Assim, desde o início do processo houve uma 
dificuldade geral em construir expectativas comuns a respeito do pró-
prio desenvolvimento da integração. Talvez isso seja consequência do 
próprio método integrativo adotado que correspondia à ideia de uma 
flexibilidade institucional para formular e implementar as decisões do 
bloco e que já estava presente na formulação dos protocolos de 1986, 
assinados entre os governos do Brasil e da Argentina.

A atuação dos negociadores do governo brasileiro durante o pri-
meiro ano de Mercosul tinha como preocupação básica viabilizar a 
área de livre comércio entre o bloco, tendo como prioridade a manu-
tenção do ritmo acelerado da integração comercial. Esta afirmação é 
verificada a partir da análise empírica dos acontecimentos, e foi mani-
festada em diversas ocasiões e por diferentes autoridades diretamente 
ligadas às negociações. Ao mesmo tempo, não houve referências 
importantes com relação às questões substanciais para o aprofunda-
mento da integração.

É relevante notar que já no início da formação do bloco, o prin-
cipal negociador brasileiro desta época, o embaixador Rubens Bar-
bosa, manifestava3 a intenção da diplomacia em se aproximar com os 
países do Pacto Andino (Colômbia, Peru, Equador e Bolívia). Isto 
indica uma tendência do corpo diplomático em defender a expansão 
do bloco.

Assim sendo, o modelo de integração regional adotado no Mer-
cosul resultou do processo de negociação intergovernamental que 
se desenvolveu ao longo dos anos. Porém, o Tratado de Assunção 
já apresentava fortes indícios das características fundamentais deste 
processo e as negociações durante o chamado “período de transição” 
confirmam em grande parte o que já havia sido definido, como tam-
bém consolidam práticas e expectativas advindas da interação entre 

 3 “Novas Regras para o Mercosul”, Gazeta Mercantil, 17/12/1991.
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os atores participantes respondendo, de alguma forma, ao jogo de 
interesses existentes e às diferenças nas capacidades de influenciar a 
tomada de decisões.

Qualquer processo de integração regional, de maneira geral, trata 
de assuntos os mais variados possíveis e, portanto, aborda temas não 
exclusivos às preocupações determinantes das políticas externas de 
cada país envolvido. Entretanto, no caso específico do Mercosul, foi 
determinante a importância das diretrizes e dos objetivos presentes 
nas políticas externas dos Estados participantes, principalmente com 
relação aos dois principais membros.

O esforço de compreensão aqui empreendido centra-se exclusi-
vamente na perspectiva brasileira, já que entendemos, conforme o 
exposto anteriormente, que o modelo de integração predominante no 
Mercosul tem estreita relação com as posições deste país e, portanto, 
nossa busca se direciona no sentido de verificar se este modelo brasi-
leiro de alguma forma se diferencia do discurso diplomático.

Durante o período de transição, a posição brasileira buscava 
garantir a consolidação do processo de abertura da economia e, simul-
taneamente, consolidar o bloco como base da sua inserção internacio-
nal, principalmente através da construção da união aduaneira (Vaz, 
2002). Para tal, os representantes brasileiros, liderados pelo embai-
xador Rubens Barbosa, negociaram no ano de 1992 o que veio a ser 
chamado de Cronograma de Las Leñas. Este programa de trabalho 
estabelecia detalhadamente as várias medidas necessárias para viabi-
lizar o funcionamento da união aduaneira a partir do início de 1995.

Consideramos que, a partir deste momento, o formato de Mercosul 
começa a ser definido nos moldes do que foi levantado por Félix Peña 
(2006), ou seja, o próprio andamento das negociações produziria deci-
sões e essas seriam implementadas gradualmente, o que formataria o 
objetivo central do processo que era chegar a uma união aduaneira. 
O gerenciamento disto foi feito com o estabelecimento de instituições 
mínimas e de caráter exclusivamente intergovernamental.

O cronograma centrava-se na administração de uma integra-
ção essencialmente comercial e diminuía a importância dada às 
demais áreas da política econômica. O argumento utilizado pelos 
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negociadores era que uma união aduaneira não necessitaria de insti-
tuições mais complexas, nem de esforços significativos para a coor-
denação das políticas macroeconômicas entre os países membros. De 
maneira geral, essa aceleração em direção à conclusão da área de livre 
comércio e o estabelecimento dos meios para a formação de uma união 
aduaneira expressava os interesses brasileiros (Vaz, 2002).

É interessante notar que o resultado da Cúpula de Las Leñas, além 
do próprio cronograma de iniciativa brasileira, também reconheceu 
que seria muito improvável o pleno funcionamento de um mercado 
comum no período que havia sido estabelecido. Houve, portanto, o 
reconhecimento entre todas as delegações governamentais de que os 
prazos eram irreais.

Os representantes solicitaram ao Grupo Mercado Comum 
(GMC) – o órgão executivo do bloco – que fosse apresentado na 
primeira metade de 1994 ao Conselho do Mercado Comum (CMC) 
outro cronograma com as indicações do que seria necessário fazer 
para que houvesse o estabelecimento do mercado comum. Este cro-
nograma nunca foi apresentado (Peña, 2006).

Em 1992, como resultado da aceleração do processo de integra-
ção e da implementação das medidas previstas pelo cronograma de 
Las Leñas que aprofundavam a abertura comercial entre os países, 
era possível verificar a tendência de especialização comercial e pro-
dutiva entre as economias brasileira e argentina, assim como a expec-
tativa de conflitos comerciais nos setores com grande diferencial de 
competitividade.

Em texto publicado na imprensa brasileira, o embaixador Rubens 
Barbosa reconhecia os efeitos da abertura econômica intra e também 
extrabloco, aceitando o fato de que alguns setores começariam a sentir 
os impactos dessa abertura, mas entendia que isso era um processo 
natural para modernizar a economia brasileira e também aumentar 
a competitividade.

O texto deixa claro que da parte dos negociadores brasileiros não 
havia intenção de aprimorar instrumentos comuns para a solução de 
conflitos comerciais e a diminuição das assimetrias econômicas entre 
os países. A ideia era que a própria dinâmica do mercado poderia 
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dar conta desse tipo de problema e, simultaneamente, ainda manter 
expectativas favoráveis em direção à manutenção da integração.

O embaixador Rubens Barbosa era o principal responsável pela 
negociação do cronograma de Las Leñas. A análise de sua atuação 
frente às questões de integração no Cone Sul demonstrou que ele 
se empenhou em destravar os empecilhos existentes ao comércio no 
bloco, reforçando a necessidade de acelerar o processo. Quase a tota-
lidade de seu trabalho esteve focado neste sentido.

Entre os negociadores brasileiros a única voz que se apresentou 
dissonante nesta estratégia de integração comercial acelerada foi 
a do embaixador Samuel Pinheiro Guimarães,4 que considerava 
como prejudicial a redução tarifária automática. Vale lembrar que 
o diplomata foi um importante formulador do tratado bilateral 
entre Argentina e Brasil de 1988, que apresentava um caráter muito 
diferente ao do Tratado de Assunção que absorveu em seus meca-
nismos o clima do momento baseado nas tendências liberalizantes. 
Portanto, a parte do corpo diplomático que estava negociando as 
questões comerciais do Mercosul não compartilhava de sua visão e 
não fez nenhuma menção importante sobre as questões fundamen-
tais para o aprofundamento da integração.

5.2.2 O governo Itamar

O ano de 1993 é particularmente importante do ponto de vista 
das manifestações diplomáticas brasileiras sobre as intenções a res-
peito dos desequilíbrios do processo, do papel atribuído às institui-
ções do bloco e da grande prioridade dada ao aumento do comércio 
intrabloco. Renato Marques, que na época era secretário de Comér-
cio Exterior, mas que no governo Collor ocupara o cargo de diretor 
do Departamento de Integração Latino-Americana do Ministé-
rio das Relações Exteriores, apresenta preocupação em avançar no 

 4 “Mecanismos automáticos de redução tarifária prejudicam a integração”, Gazeta 
Mercantil, São Paulo, 12/11/1992.
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intercâmbio comercial com o qual o Brasil poderia obter ganhos. Esse 
diplomata propõe modificações jurídicas para garantir esses ganhos, 
apresentando uma visão limitada de integração na qual o importante 
é a regulação dos fluxos comerciais para produtos sensíveis. Sua posi-
ção fundamentava-se na ideia de que a concorrência com regulamen-
tação mínima governamental garantiria a diminuição dos custos para 
os consumidores, sem a necessidade de se pensar em medidas no nível 
das instituições do bloco.5

Neste mesmo ano, foi publicada na imprensa a manifestação 
isolada do embaixador Guido Soares (1993), que não desempenhou 
papel central entre os formuladores brasileiros no processo de tomada 
de decisões do Mercosul, abordando a questão da soberania, das insti-
tuições e da supranacionalidade. O embaixador ressalva em seu artigo 
que o Estado brasileiro, historicamente, apresenta forte resistência à 
supranacionalidade, como no caso da aceitação de um tribunal inter-
nacional, e que este seria o principal empecilho para o Mercosul. É 
importante destacar que essa manifestação pública ocorreu em vir-
tude da discussão travada no âmbito da cúpula do Mercosul e no 
Grupo Ad Hoc sobre Assuntos Institucionais, apesar da pouquíssima 
cobertura da mídia a seu respeito.

Em meados de 1993, ficou evidente a escalada de conflitos comer-
ciais entre Brasil e Argentina, o que levou o Itamaraty a organizar 
uma reunião para discutir esses problemas na primeira quinzena 
de maio.6 Neste encontro evidencia-se a posição encabeçada pelo 
embaixador Rubens Barbosa no sentido de aceleração para a criação 
de uma integração baseada no comércio, que era a estratégia adotada 
desde 1991. Esse embaixador, que no âmbito da diplomacia teve um 
importante papel como negociador no período de transição do Merco-
sul, manifesta uma visão estritamente comercial, aceitando inclusive 
a especialização produtiva ao ressaltar que o setor de bens de capital 
já estava bem adaptado e que alguns outros setores necessitavam da 

 5 “Comércio Exterior propõe grupo de trabalho para regular comércio agrícola” , 
Gazeta Mercantil, São Paulo, 17/9/1993.

 6 “Itamaraty avalia conflitos no Mercosul”. São Paulo, 10/5/1993.
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implementação de algum tipo de ajuste, mas em nenhum momento 
mencionou qualquer tipo de mecanismo da própria integração para 
realizá-lo, pressupondo que essa tarefa caberia a cada Estado, se assim 
o desejasse, ou como resultado das próprias ações de mercado. O diplo-
mata declarou também que não via nenhum problema nos conflitos 
existentes. Em contrapartida, ressaltou o número crescente de joint-
-ventures argentino-brasileiros realizadas após a criação do Mercosul.

Na mesma notícia, o próprio Ministro das Relações Exteriores 
da época, que não era originário do Itamaraty, Fernando Henrique 
Cardoso, manifestava a necessidade de discutir a eficiência dos meca-
nismos de solução de conflitos e a possibilidade da criação de fundos 
de reconversão produtiva e agrícola. Verifica-se que, em 1993, apare-
cem publicamente as primeiras manifestações significativas de atores 
governamentais brasileiros, ligados direta ou indiretamente à tomada 
de decisões do Mercosul, sobre as questões fundamentais para ini-
ciar um processo de aprofundamento da integração regional, mesmo 
que essas não fossem propostas, mas apenas sugestões de uma pauta 
para discussão. De qualquer forma, nota-se que, em essência, o cará-
ter comercial do processo está consolidado, mesmo com a mudança 
de governo.

O dado que não pode ser esquecido é que, no primeiro caso, o 
Embaixador Guido Soares não era uma peça central da formulação ou 
da implementação decisória nas instituições do Mercosul, enquanto, 
no segundo, o ministro não tinha origem na corporação. Portanto, 
inexistem ainda proposições da burocracia diplomática diretamente 
ligada às negociações no Mercosul com respeito ao seu aprofunda-
mento, embora elas abordem o tema da expansão.

A partir de 1994, o debate a respeito das instituições do Mercosul 
deveria ser mais evidente, contudo, podemos dizer que a diploma-
cia manteve o mesmo cuidado em não polemizar sobre este assunto, 
limitando-se a tratá-lo no interior do Grupo Ad Hoc sobre Assuntos 
Institucionais. A diplomacia brasileira somente tratou publicamente 
aqueles assuntos que não se referiam diretamente às questões ligadas 
ao aprofundamento da integração regional, como mecanismos insti-
tucionais de redução das desigualdades.
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Isto é, os diplomatas discutiam publicamente as questões relativas 
à diminuição das barreiras comerciais ou as possibilidades de van-
tagens que o Mercosul poderia trazer no relacionamento comercial 
internacional, mas não abordavam o tema do caráter – intergoverna-
mental ou supranacional – das instituições definitivas do Mercosul 
tal como estava previsto pelo Tratado de Assunção.

Em matéria jornalística7 tratando do andamento das discussões a 
respeito das instituições do bloco fica claro o cuidado em não tornar 
público qualquer posição brasileira a esse respeito. Nela o diplomata 
Renato Marques, importante negociador do Mercosul, que partici-
pava das discussões do Grupo Ad Hoc sobre Assuntos Institucionais 
e do próprio texto do Protocolo de Ouro Preto, apenas manifesta 
que havia uma discussão sobre o sistema de votação e se as institui-
ções seriam intergovernamentais ou supranacionais, sem apresentar 
nenhuma referência à posição brasileira que já estava definida.

A pesquisa realizada em jornais da época demonstra não só a 
ausência do debate público sobre uma questão tão importante, que 
determinaria o curso do processo nos anos posteriores à aprovação 
do Protocolo de Ouro Preto, como também uma grande ausência 
de intervenções e de declarações da diplomacia com relação a esses 
assuntos.

O final do período de transição foi marcado pela discussão no 
Grupo Ad Hoc sobre Assunto Institucionais, que tinha a incumbên-
cia de definir o formato institucional do bloco a ser apresentado na 
reunião de Ouro Preto. Suas reuniões foram realizadas em um círculo 
muito restrito de participantes e retratavam, principalmente no caso 
brasileiro, a coordenação decisória desempenhada pelo Ministério 
das Relações Exteriores. A evolução dos trabalhos realizados neste 
grupo e a sua conclusão, que se encontra no próprio texto do Proto-
colo de Ouro Preto (1994), permitem visualizar a posição quase que 
irredutível por parte do corpo diplomático brasileiro com respeito ao 
caráter intergovernamental do processo.

 7 “Mercosul inicia debate sobre local que sediará as instituições do bloco”, Gazeta 
Mercantil, São Paulo, 28/9/1994.
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A discussão sobre a intergovernamentalidade e a supranacionali-
dade não significava somente uma escolha entre essas duas opções. É 
possível entender analiticamente as instituições intergovernamentais 
ou supranacionais enquanto modelos idealizados, mas que não cor-
respondem necessariamente à realidade dos processos de integração 
regional existentes, mesmo no caso da União Europeia, que seria 
a experiência deste tipo mais aprofundada. Portanto, os processos 
de integração regional são fenômenos de construção de instituições 
internacionais intergovernamentais com maior ou menor presença de 
elementos supranacionais.

Do ponto de vista dessa graduação podemos dizer que a posição 
defendida pela delegação brasileira, durante a discussão sobre qual 
seria o formato institucional a ser adotado a partir de 1995, era a mais 
restrita de todas, sendo seguida de perto pela delegação argentina. No 
outro extremo estava a posição da diplomacia uruguaia que tinha forte 
simpatia do outro país menor, o Paraguai.

Como explicação para essas diferenças de opiniões, é comumente 
relacionado o peso econômico dos países – tanto no tocante à per-
centagem do seu produto interno bruto ou à população de cada país 
com relação ao total do bloco –, indicando que os maiores Estados 
receavam perder soberania ou a capacidade de influência nas deci-
sões tomadas. Essa é uma das explicações possíveis para as posições.

No caso argentino, havia ainda a expectativa de uma possível 
diminuição da sua capacidade e liberdade em definir sua política eco-
nômica e comercial, o que não era interessante diante da conjuntura 
política dominante naquele momento. Já os governos paraguaio e 
uruguaio buscavam garantir a situação de igualdade jurídica entre os 
membros e eram mais favoráveis ao estabelecimento de mecanismos 
supranacionais, devido às suas características intrínsecas. O resultado 
comum a partir desta diversidade de interesses foi a manutenção da 
intergovernamentalidade e da regra do consenso (Mariano, 2000; 
Vaz, 2002).

Em estudo realizado a respeito da evolução da estrutura institu-
cional do Mercosul (Mariano, 2000), constatou-se que o resultado 
das negociações apontava para a existência de uma barganha entre 
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dois grupos de países: os maiores (Brasil e Argentina) e os menores 
(Paraguai ou o Uruguai). A existência dessa diferenciação de posições 
permite dizer que

esses dois grupos de países acordaram em torno de uma concessão 
mútua: enquanto os dois maiores países aceitaram manter a regra do 
consenso, os dois menores renunciaram a sua posição em torno de ins-
tituições com caráter supranacional. Desta forma a cooperação entre 
eles garantiu ganhos para todos e adiou a definição da conformação 
institucional do Mercado Comum para uma discussão futura. (ibid.)

Em pesquisa sobre a evolução do processo negociador do Merco-
sul Alcides Costa Vaz chega à mesma conclusão ao afirmar que

a posição do Brasil e da Argentina de manter a natureza intergo-
vernamental dos órgãos do Mercosul e de não incorporar, naquele 
momento, nenhum componente de supranacionalidade à estrutura 
orgânica do bloco, como pretendiam os dois outros países, deveria 
ter, como contrapartida, a preservação do consenso como critério 
básico do processo decisório como forma de acomodar os interesses 
do Uruguai e do Paraguai. (Vaz, 2002, p.221)

Apesar de concordamos com as duas observações, já que o resul-
tado realmente foi esse, entendemos ser importante diferenciar a 
posição brasileira da argentina, pois a delegação do Brasil apresentou 
nas discussões uma posição propositiva no sentido da continuidade 
institucional existente, sendo fortemente reativa e defensiva com rela-
ção às propostas das outras delegações que iam no sentido da incor-
poração de mecanismos supranacionais. Isto pode ser visto nas atas 
das reuniões realizadas.

Ao mesmo tempo, é possível afirmar que havia maior flexibili-
dade por parte dos negociadores argentinos ao menos com relação 
ao tratamento jurídico e legislativo das decisões do bloco, o que se 
relacionava diretamente à questão da soberania. Não temos elemen-
tos empíricos disponíveis para afirmar que naquele momento havia 

A_politica_externa__[MIOLO]__Graf-v1.indd   136 23/12/2015   15:16:13



A POLÍTICA EXTERNA BRASILEIRA E A INTEGRAÇÃO REGIONAL  137

uma proposta clara do governo argentino neste sentido, entretanto, 
verifica-se uma maior tolerância à discussão desse tema e à proposta 
de criar pelo menos algum tipo de mecanismo inicial de adaptação 
para uma situação futura na qual a questão da supranacionalidade 
pudesse ser melhor absorvida pelos Estados participantes.

O trecho abaixo extraído da Ata da IV Reunião do Grupo Ad Hoc 
Sobre Assuntos Institucionais, realizada em Brasília nos dias 28 e 29 
de setembro de 1994, esclarece essa questão:

Em reação à interpretação uniforme e ao controle de legalidade 
das normas emanadas dos futuros órgãos do Mercosul, a Delegação 
Argentina sugeriu a possibilidade de criação de uma Comissão de 
Magistrados que seria integrada por membros dos Supremos Tribu-
nais de cada Estado Parte. Algumas delegações consideraram a neces-
sidade de que as normas emanadas dos futuros órgãos do Mercosul 
que não requeiram aprovação legislativa tenham aplicação direta e 
imediata nos Estados Partes. A esse respeito, a Delegação do Brasil 
informou que o ordenamento jurídico brasileiro atual condiciona 
o início da vigência de qualquer tipo de norma à observância dos prin-
cípios constitucionais da legalidade e da publicidade. Nesse sentido, 
a Delegação Uruguaia apresentou documento preliminar de trabalho 
contendo projeto de criação de um Tribunal de Justiça do Mercosul.

Outro aspecto importante sobre a posição brasileira se refere à 
proposta de rever o sistema decisório para a produção de decisões. De 
acordo com a análise das atas das reuniões do Grupo Ad Hoc sobre 
Assuntos Institucionais, dos textos das normativas do Mercosul, 
assim como declarações das autoridades brasileiras, verifica-se que 
se tratava na verdade de um argumento que vinha a público quando 
as demandas por instituições supranacionais surgiam com mais força. 
Era uma forma de desestimular o debate em torno desta questão; e a 
condição apresentada para o debate, conforme veremos mais adiante, 
era de que o governo brasileiro somente aceitaria a discussão sobre 
mecanismos supranacionais se antes disso fosse discutida a questão 
do peso decisório de cada Estado.
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Resumidamente, podemos dizer que o período de transição do 
Mercosul definiu o modelo de integração adotado e que a crise que se 
estabeleceu a partir de 1999 é a expressão de seu esgotamento.

Este período iniciado com o Tratado de Assunção (em 1991) e 
encerrado com a assinatura do Protocolo de Ouro Preto (no final de 
1994) foi marcado pela manutenção de uma estrutura institucional 
que privilegiou a negociação intergovernamental, a partir da atuação 
das diplomacias e é sustentada pela vontade presidencial.

Se os presidentes demonstraram uma importante capacidade 
para influenciar o desenvolvimento da integração, por outro lado, o 
método negociador baseado na coordenação diplomática permitiu 
um razoável poder de veto aos negociadores que estavam envolvidos 
diretamente na implementação das decisões.

Também é importante lembrar que a dificuldade em avançar, 
tanto na abertura do processo aos novos atores domésticos, quanto 
no estabelecimento de instrumentos comuns para a administração 
dos desequilíbrios existentes, indicara a tendência desta integração 
em ter um nível de aprofundamento limitado ao estabelecimento de 
uma união aduaneira. Esta situação se acentua em virtude do baixo 
perfil de atuação dos partidos políticos e dos poderes legislativos.

Um fato interessante é que mesmo mantendo uma tendência clara 
de tensão comercial não houve a disposição, principalmente por parte 
do governo brasileiro, em utilizar e aprimorar durante o período de 
transição o mecanismo de solução de controvérsias do bloco que era 
o Protocolo de Brasília (Mariano, 2000).

A posição dos negociadores brasileiros a respeito da questão das 
assimetrias entre os países participantes era mais no sentido de ofe-
recer benefícios por parte do governo brasileiro, do que no de aceitar 
e contribuir para o estabelecimento de instrumentos comunitários. A 
ideia de fundo era que, se as assimetrias não fossem resolvidas pela 
própria lógica do mercado ampliado, então seriam tratadas enquanto 
exceções e não como consequências naturais de um processo de inte-
gração que demanda mecanismos institucionais comunitários para 
sua administração. Como exemplo basta verificar que a perspectiva 
de uma aceleração das negociações em torno de uma área de livre 
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comércio hemisférica no segundo semestre de 1994 resultou em 
maiores concessões brasileiras para os países vizinhos (Mello, 2000; 
Faverão, 2006).

Essas concessões são uma das características mais marcantes da 
postura do governo brasileiro em relação ao Mercosul, e se apresen-
tam de diversas formas, desde a tolerância de um maior déficit na 
balança comercial com os sócios até a aceitação de uma maior flexi-
bilidade nas regras de funcionamento do bloco. O seu objetivo final é 
administrar uma coesão mínima como forma de sustentar os objetivos 
maiores da inserção internacional brasileira.

Desta forma, o protocolo assinado na cidade de Ouro Preto em 31 
de dezembro de 1994 consolidou em seu texto o resultado das nego-
ciações realizadas no âmbito sub-regional. O modelo de integração 
resultante é fruto, sobretudo, das assimetrias existentes entre os paí-
ses em diversos aspectos da realidade e das determinações dos dois 
principais sócios, com destaque para a atuação diplomática brasileira 
que conseguiu defender o princípio da intergovernamentalidade nas 
instituições criadas, que se constitui no elemento estrutural do pro-
cesso de formação da integração no Cone Sul.

Mas também é fruto das circunstâncias, caracterizadas por um 
sistema internacional em processo de reordenamento, uma economia 
internacional que se transformava a partir de novos padrões produ-
tivos e tecnológicos, uma reestruturação dos sistemas políticos dos 
países da região, por processos de abertura e liberalização econômica, 
além da instabilidade política, econômica e social vivida nos países 
participantes.

Entre os vários elementos formadores do Mercosul, a adoção e 
implementação das políticas neoliberais nos países-membros tive-
ram um peso importante nas explicações a respeito do formato geral 
de seu funcionamento, havendo uma grande variação a respeito da 
importância que deve ser atribuída a essas variáveis, seja nas análises 
acadêmicas ou da própria diplomacia (Cervo, 2002; Vaz, 2002; Flores, 
2005; Guimarães, 2002).

No entender de Flores (2005), o discurso governamental desta 
época utilizava o Mercosul como justificativa para os reais objetivos 
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de implementação no país das medidas neoliberais presentes no 
Consenso de Washington. Esse momento específico da vida política 
brasileira, assim como da Argentina, teve como principal caracterís-
tica a liberalização irrestrita do comércio, apresentando um avanço 
expressivo no processo de integração econômica. Um de seus objeti-
vos primordiais era demonstrar aos agentes econômicos internacio-
nais que a abertura econômica estava sendo implementada e era uma 
prioridade destes governos. Isto acabou enterrando de vez a estratégia 
de integração presente na segunda metade dos anos 1980, que tinha 
um viés mais desenvolvimentista (Vaz, 2002).

As palavras do ex-secretário-geral do Ministério das Relações 
Exteriores, Samuel Pinheiro Guimarães, que na época representava 
a parte vencida dentro da corporação diplomática e também das for-
ças dominantes que compunham o governo Collor, demonstram este 
tipo de compreensão:

O Mercosul, não o programa de integração com a Argentina, foi 
imaginado dentro de uma política econômica geral neoliberal dentro 
dos países, o livre comércio entre os países, apesar de serem muito 
desiguais resolveria todos os problemas e não resolveu [...] A miopia 
da estratégia brasileira ao abandonar o modelo político da cooperação 
Brasil – Argentina e trocá-lo pelo modelo neoliberal comercialista 
de integração preconizado pelo Tratado de Assunção foi notável. O 
esquema do Mercosul diante das assimetrias excessivas mesmo entre 
os dois principais países, da inexistência de políticas econômicas 
comuns e das tensões políticas causadas pelos dois outros parceiros 
muito menores, livre cambista e importadores, levaria à manifesta-
ção da política comercial brasileira (e argentina), à crise interna do 
Mercosul e a tentativas de resolvê-la pela radicalização do Mercosul 
em termos de liberalização comercial e por meio de propostas utópi-
cas de institucionalização. O Mercosul e sua Tarifa Externa Comum 
(TEC), as políticas cambiais como o currency board (paridade fixa) 
argentino e o câmbio quase fixo brasileiro e as políticas de privati-
zação e desregulação somente poderiam levar ao que levaram: des-
nacionalização das economias, aumento da vulnerabilidade externa, 
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ameaça permanente de crise de pagamentos, subordinação crescente 
ao FMI (e aos Estados Unidos), exclusão social, desarticulação insti-
tucional, ressentimento entre os dois países, fenômenos que somente 
não chegaram a ser tão graves no Brasil quanto na Argentina graças 
ao fato de que a execução dessas políticas no Brasil foi desacelerada 
no período de 1992 a 1994. (Guimarães, 2006, p.357)

Diante destas interpretações, entendemos que a aplicação das 
medidas neoliberais foi certamente um elemento importante na com-
preensão do desenvolvimento da integração do Mercosul. Entretanto, 
acreditamos que isto não é suficiente, pois a grande capacidade de 
influência brasileira, liderada por seu corpo diplomático, sobre a 
forma como as negociações foram encaminhadas e o formato institu-
cional adotado merecem maior relevância nos esforços explicativos. A 
análise dos acontecimentos fortalece essa perspectiva. Não se trata 
de desmerecer outros condicionantes, mas de ordená-los segundo 
sua importância. O esforço a que nos propomos é o de demonstrar 
que a adoção de medidas neoliberais durante o período de transi-
ção é um fator relevante para a compreensão do bloco, mas – para a 
explicação – ganhou uma importância maior do que realmente teve.

No próximo capítulo, analisamos algumas variáveis que se per-
petuam no bloco, como a defesa da intergovernamentalidade e da 
expansão para a América do Sul, demonstrando que a adoção do 
neoliberalismo nos anos 1990, mais do que um elemento empírico, 
acabou dificultando a visualização das variáveis com maior caracte-
rística de causalidade.

A ideia de regionalismo aberto sintetizou princípios esperados de 
um processo de integração conectado ao ordenamento da economia 
mundial no pós-Guerra Fria. Era mais do que uma orientação pre-
sente em grande parte daqueles que cuidavam do dia a dia do processo; 
revela premissas com capacidade de limitar a amplitude e a profundi-
dade destes processos de integração regional contemporâneos.

A lógica interna de funcionamento dos processos integracionis-
tas da América Latina respondem, de alguma forma, à força de atra-
ção que o mercado mundial exerce sobre a definição das políticas de 
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desenvolvimento nacionais (Camargo, 2000). Ressalta-se muito o 
caráter comercial do Mercosul, inclusive no presente texto. Contudo, 
é importante frisar que ele resultou do próprio processo negociador 
sendo, ao mesmo tempo, um dos principais objetivos da integração. 
Assim, este caráter é simultaneamente causa e consequência.

O que podemos chamar de influência dos fatores exógenos na 
moldagem do bloco, e que acabam explicando este predomínio das 
relações comerciais, é um dos fatores mais relevantes de qualquer 
esforço analítico a ser implementado, porque fornece pistas das fron-
teiras deste processo, mas não esclarece como os atores políticos inte-
ragem a fim de expandir ou contrair essas fronteiras. É por essa razão 
que acentuamos a importância do entendimento da atuação governa-
mental brasileira como forma de chegar a uma melhor compreensão 
da dinâmica da integração no Cone Sul.

O Protocolo de Ouro Preto consolidou a estrutura institucional 
já existente e sua principal modificação foi no sentido de gerenciar a 
Tarifa Externa Comum, como forma de viabilizar o estabelecimento 
da união aduaneira. A criação da Comissão de Comércio do Merco-
sul (CCM) expandiu os órgãos com capacidade de produzir decisões, 
além do Conselho do Mercado Comum (CMC) e do Grupo Mercado 
Comum (GMC). A coordenação dos trabalhos da CCM ficou a cargo 
dos ministérios de relações exteriores e a função deste novo órgão é a 
de concentrar todas as atividades relacionadas à aplicação da política 
comercial do Mercosul, produzindo diretrizes que são obrigatórias 
para os Estados-partes, além das propostas encaminhadas ao GMC.

Do ponto de vista da participação dos atores não governamentais, 
a novidade foi a criação do Fórum Consultivo Econômico e Social 
(FCES), do qual participam as representações de setores organizados 
das sociedades envolvidas. Além dos setores empresariais e sindicais 
que já atuavam no âmbito do Mercosul, este órgão possibilitou a par-
ticipação de outras organizações da sociedade civil (Mariano, 2000).

Reconhecemos que o Protocolo de Ouro Preto define melhor as 
atribuições e competências dos órgãos existentes. Porém, não apre-
sentou inovação significativa no que se refere à construção de meca-
nismos institucionais que permitissem o aprofundamento maior do 
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bloco, principalmente com respeito aos mecanismos para a solução 
de controvérsias e às políticas voltadas para a administração das assi-
metrias entre os países. Entretanto, ao permitir a construção da união 
aduaneira pavimentou a estrada que levará o Mercosul em direção aos 
objetivos de expansão. 
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