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APRESENTAÇÃO 

 

 

 

 

Os Cadernos Cedec têm como objetivo a divulgação dos resultados das 
pesquisas e reflexões desenvolvidas na instituição. 
 
O Cedec é um centro de pesquisa, reflexão e ação. É uma sociedade civil sem 
fins lucrativos, que reúne intelectuais e pesquisadores com formação em 
distintas áreas do conhecimento e de diferentes posições teóricas e político-
partidárias. Fundado em 1976, com sede em São Paulo, a instituição tem como 
principais objetivos o desenvolvimento de pesquisas sobre a realidade brasileira 
e a consolidação de seu perfil institucional como um espaço plural de debates 
sobre as principais questões de ordem teórica e prática da atualidade. Destacam-
se, aqui, os temas dos direitos e da justiça social, da constituição e consolidação 
da cidadania, das instituições democráticas, e da análise das políticas públicas 
de corte social. 
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RESUMO 
 

 

 

 

Em 1995 fizemos no Centro de Estudos de Cultura Contemporânea (Cedec) um estudo 

a pedido do Centro de Formación para la Integración Regional (CEFIR), intitulado 

“Fortalecimiento de las Administraciones Públicas Nacionales para la Integración Regional — 

Informe Brasil”,1 no qual mapeamos, dentro da administração pública federal,2 os órgãos 

responsáveis pela coordenação burocrática e política da integração regional, particularmente 

do Mercado Comum do Sul (Mercosul), a partir do que havia sido estipulado pelo Tratado de 

Assunção em 1991. 

Nosso objetivo neste artigo é retomar essa análise, considerando as alterações que 

ocorreram após o Protocolo de Ouro Preto. Na seção I, faremos uma discussão geral sobre a 

estrutura decisória e os antecedentes históricos do processo de integração, dando especial 

atenção aos casos da Associação Latino-Americana de Livre Comércio (ALALC) e da 

Associação Latino-Americana de Integração (ALADI). Na seção II discorreremos sobre a 

pesquisa acima mencionada, explicando a metodologia utilizada e as conclusões a que 

chegamos nos três casos selecionados, tratando especificamente das estruturas decisórias. 

Finalmente, na seção III, abordaremos questões relativas à estrutura institucional e decisória 

do Mercosul a partir de 1995, após o Protocolo de Ouro Preto (dezembro de 1994), usando os 

mesmos parâmetros da pesquisa, a fim de facilitar a comparação entre os dois momentos 

considerados. Na seção IV apresentaremos algumas conclusões. 
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1— Estrutura Decisória 

 

Quando nos referimos à estrutura decisória do Mercosul estamos pensando na 

administração burocrática e política desse processo de integração regional e nas formas como 

as escolhas são realizadas. Segundo Allison (1988), as decisões e ações dos governos não 

podem ser consideradas como algo homogêneo; pelo contrário, elas resultam de conflitos e 

negociações entre funcionários dos órgãos envolvidos que possuem interesses distintos e 

diferenciada capacidade de influência. 

Nossa argumentação neste trabalho corrobora essa perspectiva, pois acreditamos que 

as decisões referentes à política externa não são tomadas por um ator único e tampouco por 

um grupo específico, mas pelo conjunto de grupos pertencentes à burocracia que estão de 

alguma forma ligados a essa questão. Consideramos que toda organização burocrática é fonte 

de influência. 

Por isso, tentar conhecer e entender as burocracias que estão por trás das decisões 

tomadas no âmbito do Mercosul é uma forma de compreender as motivações que direcionam 

esse processo. Se olharmos para o caso europeu, verificaremos que a estrutura burocrática foi 

um dos elementos centrais na explicação do avanço e do desenvolvimento da União Européia. 

Seu estudo ajuda a compreender as opções políticas e as mudanças ocorridas ao longo do 

tempo, pois a consolidação de uma burocracia supranacional no processo de integração na 

Europa estimulou alguns fenômenos e incentivou, em parte, a participação da sociedade, 

inclusive porque esta participação poderia legitimar a própria burocracia. 

A burocracia enquanto organização é uma unidade social constituída com a finalidade 

de atingir determinados objetivos, que, na verdade, são a razão de ser das organizações, pois, 

no limite, compõem a situação futura à qual a burocracia aspira alcançar (Etzioni, 1972). 

No caso do Mercosul, poderíamos dizer que as burocracias envolvidas na sua 

coordenação e no seu processo decisório direcionam as decisões a partir de seus objetivos 

enquanto organizações. Portanto, a sua influência é determinada pelo que esperam e idealizam 

como sendo o seu papel no andamento da integração. 

Dessa forma, as prioridades do Estado e suas políticas são definidas pelas estruturas 

burocráticas que participam das negociações, formando o que chamaremos de uma 

“liderança” dentro do governo nacional. No caso do Mercosul, o estudo realizado sugere que 

no Brasil a diplomacia, enquanto grupo burocrático, exerce influência importante para a 
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tomada de decisão. No entanto, isso não se dá, necessariamente, da mesma forma em outros 

países, onde pode existir uma significativa interferência de outros grupos burocráticos que se 

encontram fora do âmbito diplomático. 

É interessante citar o esquema criado por Gabriel Almond (1950) para explicar as 

influências existentes no processo de tomada de decisão na política externa. Embora 

elaborado para uma outra realidade, este modelo expõe de forma clara os diferentes níveis de 

participação, interesse e influência presentes em uma sociedade diante das relações 

internacionais. 

A idéia básica desse modelo é a de um conjunto de círculos. Nele o centro é formado 

pela “liderança”, representada pelos atores pertencentes à estrutura burocrática governamental 

que participam efetivamente das negociações e da tomada de decisões. Em torno desse círculo 

está um outro, formado pelas elites relacionadas ao tema da política externa e que são 

formadoras de opinião. O círculo seguinte é constituído por um público interessado no assunto 

e que se mantém informado sobre ele, que poderíamos considerar como sendo a platéia das 

discussões promovidas pelas elites. Finalmente, o círculo externo contém o público geral que, 

normalmente, é alheio às questões de política externa, a não ser em momentos em que estas 

ganham maior espaço nos meios de comunicação, como no caso de guerras ou conflitos 

(idem), ou quando suas conseqüências atingem a vida cotidiana do cidadão comum. 

No caso do Mercosul, o círculo central é formado pelos órgãos governamentais 

federais que realizam, de fato, a coordenação do processo de integração; em torno deles estão 

os grupos sociais e econômicos diretamente envolvidos e afetados pelo processo, e que se 

mobilizam tentando influir na tomada de decisão. Também fazem parte desse círculo os 

partidos políticos. Além deles, há também um público que se mantém informado e outro que 

permanece relativamente alheio, mas estes não são considerados em nossa análise, pelo menos 

diretamente. 

Nosso estudo concentrou-se basicamente na burocracia federal responsável pela 

tomada de decisão e coordenação do Mercosul. Devemos lembrar que, do ponto de vista 

formal, os mecanismos decisórios brasileiros estão claramente delineados no que se refere à 

política externa. Eles são permeados pelas demandas provenientes de grupos sociais com 

interesses definidos em relação ao processo de integração regional e que buscam influenciar as 

decisões através dos canais de participação existentes no governo. 

Adotamos aqui o pressuposto da teoria intergovernamentalista de que as preferências 

são agregadas pelas instituições políticas nacionais, e que os fins governamentais da política 
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externa podem variar conforme as pressões domésticas realizadas por grupos sociais e/ou 

burocráticos. Isto é, o comportamento da política externa dos Estados seria moldado pela 

interação das demandas e respostas com as preferências individuais dos países, considerando-

se as oportunidades estratégicas, que em princípio visariam maximizar seus ganhos 

individuais absolutos. 

A cooperação entre os Estados resulta de um processo que se dá em dois tempos: no 

primeiro, há a formação da preferência nacional resultante da disputa de interesses entre os 

atores domésticos; no seguinte, ocorre uma interação dos governos que tem por resultado a 

integração econômica. Esse processo é fortemente influenciado pelo que Legro (1996, p. 118) 

chama de “cultura organizacional”. 

O argumento de Legro, que compartilhamos, é que, até certo limite, as culturas 

organizacionais das burocracias governamentais produzem informações, objetivos e 

possibilidades que podem constituir ou influenciar as preferências estatais, até o ponto em que 

não necessariamente correspondam às pressões exercidas pelas circunstâncias internacionais. 

A importância desse argumento é notável, particularmente para o momento inicial da 

cooperação Brasil-Argentina. Mas pode ser utilizado também para a compreensão das razões 

que levaram a uma razoável continuidade na política de integração regional por parte de todos 

os parceiros do Mercosul. 

Não apenas as preferências individuais dos partners e as contingências internacionais 

explicam essa continuidade, mas também uma cultura compartilhada por atores e órgãos que 

constituem o núcleo duro do processo de integração. Pois, segundo esse esquema teórico, a 

cultura organizacional que representa as crenças e os costumes internalizados pelas 

burocracias nacionais pode influenciar o processo de tomada de decisão sobre os objetivos 

nacionais. 

É importante registrar que a integração regional é uma forma de instituição multilateral 

que visa a cooperação entre seus membros, a fim de melhorar a capacidade de cada um deles 

para lidar com problemas que individualmente teriam maiores dificuldades de solucionar. Tais 

instituições estabelecem normas e criam estruturas no seio das quais acordos entre governos 

podem ser concretizados. Por intermédio da integração regional pretende-se estabelecer 

objetivos comuns entre os Estados, os quais são definidos nacionalmente, levando em conta as 

pressões exercidas pelo meio internacional. 

De acordo com a teoria liberal intergovernamentalista, os processos de integração 

podem ser analisados como regimes internacionais, elaborados com a finalidade de permitir 
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que a interdependência dos Estados seja administrada por meio de uma negociação que 

resultaria  em uma coordenação política (Moravcsik, 1994). Além disso, tal teoria supõe que 

esses Estados sejam atores dotados de uma certa racionalidade e cujos comportamentos 

refletem as pressões internas, vindas de grupos presentes na sociedade nacional e na 

burocracia administrativa, bem como as pressões externas criadas pelo ambiente 

internacional. 

Cada Estado desenvolveria mecanismos adequados para assimilar os diferentes 

interesses presentes na sociedade, pois é das disputas políticas entre eles que emerge o 

interesse nacional. Dessa forma, tanto os conflitos como a cooperação internacional podem ser 

considerados como um processo de dois estágios: primeiro, os governos definem um conjunto 

de interesses; depois, barganham entre si em um esforço para concretizar os objetivos 

selecionados. Portanto, entender cada momento é uma condição para a análise da interação 

estratégica dos países. 

No que se refere ao Brasil, nenhuma das tentativas anteriores de integração regional, 

ALALC (de 1960 a 1980) e ALADI (a partir de 1980), chegou a formar uma burocracia 

própria ou a contar com a participação da sociedade no seu desenvolvimento. 

Nesse sentido, não seria aplicável aos casos anteriores de integração latino-americana, 

ao menos àqueles que contaram com a participação brasileira, o conceito de “spillover”, 

utilizado em análises do caso europeu (Haas e Schmitter, 1964). De acordo com essa noção, 

os processos de integração seriam impulsionados a partir de um núcleo central: os governos e 

as burocracias especializadas, que teriam por finalidade a formulação estratégica das políticas. 

A capacidade decisória estaria concentrada nos formuladores e tomadores de decisão de cada 

país. 

Tendo como ponto de partida a iniciativa burocrático-estatal, o processo iria se 

“desbordando” (spillover) para a sociedade, criando uma dinâmica de reações, demandas e 

respostas. A idéia por trás do conceito de “spillover” é a de que à medida que a integração se 

aprofunda, os grupos de interesse existentes na sociedade se mobilizam contra ou a favor do 

processo. 

Ainda de acordo com essa perspectiva, os governos devem garantir a continuidade dos 

ganhos para os segmentos beneficiados porque são estes que dão sustentação e apoio à 

continuidade da integração. Ao mesmo tempo, devem elaborar políticas compensatórias para 

aqueles que se sentem prejudicados, porque estes podem mobilizar-se contra e, assim, criar 
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empecilhos que dificultam o andamento das negociações e limitam o aprofundamento do 

processo. 

A teoria funcionalista conclui que o “spillover” pressiona pela criação de uma 

burocracia voltada para administrar as questões referentes à integração, de preferência com 

caráter supranacional, que permitiria aparar diferenças nacionais e também entre os diversos 

grupos setoriais que se sentem ameaçados. Soluções de cunho regional acabariam facilitando 

a aplicação de políticas compensatórias, porque diluiriam os custos das mesmas no conjunto 

do bloco econômico, apesar de exigirem maior capacidade de coordenação e cooperação entre 

os países. 

Tanto na ALALC como na ALADI não houve a formação de uma burocracia 

específica voltada para a administração política das questões regionais. Em ambos os casos, os 

Ministérios das Relações Exteriores encarregaram-se dos aspectos burocráticos. No Brasil, o 

Ministério das Relações Exteriores tem sido o órgão governamental responsável pelas 

estratégias de inserção internacional do país. 

Dentre as estratégias desenvolvimentistas, a integração econômica recebeu crescente 

atenção a partir dos anos 60, quando se formou a ALALC, tendo sido empregada na tentativa 

de manter as taxas de crescimento econômico alcançadas durante o pós-Segunda Guerra 

Mundial, estimulando para isso o comércio entre os países latino-americanos. 

A proposta de integração econômica regional foi sugerida pela Comissão Econômica 

para a América Latina (CEPAL) das Nações Unidas, cujos integrantes haviam constatado que 

as taxas de crescimento nos países da América Latina vinham decrescendo e acabariam 

limitando a capacidade de desenvolvimento econômico e industrial nessa região. Como saída, 

sugeriram que os Estados latino-americanos intensificassem o comércio entre eles por meio da 

criação de uma Zona de Livre Comércio, estimulando o intercâmbio e reduzindo 

gradativamente as tarifas alfandegárias de seus produtos. 

Essa foi a idéia básica que norteou a criação daALALC. No entanto, vários fatores 

limitaram seu sucesso, entre eles a inclusão de um número amplo de países com fortes 

desigualdades, o que criou conflitos de interesse muito grandes. Apesar dos modestos 

resultados obtidos por essa tentativa de integração regional, os governos e os órgãos setoriais 

encarregados de sua implementação consideraram-nos significativos, o que permitiu que se 

mantivesse vivo o interesse de se criar uma zona de livre comércio na América Latina. 

De fato, os objetivos presentes na formulação da ALALC foram retomados e 

reformulados no final dos anos 70, dando origem à ALADI. Isso foi feito com o 



 

 

11 

aperfeiçoamento de alguns mecanismos da experiência anterior considerados superados 

(Barbosa, 1991). Porém, as dificuldades em tornar a ALADI uma Área de Livre Comércio 

efetiva não eliminaram no interior do governo brasileiro outras estratégias de inserção 

internacional. Essa posição foi sustentada especificamente pelo Ministério das Relações 

Exteriores, que sempre considerou como tendência natural do país a consolidação de seu 

papel de global trader. Acrescente-se a isso importantes considerações relativas à inserção 

internacional, como o fim da Guerra Fria, a globalização e a emergência de blocos comerciais. 

Contudo, a partir de 1979 e prosseguindo na primeira metade da década de 80, foram 

se esgotando, pouco a pouco, algumas das grandes motivações gerais da política externa 

brasileira, em decorrência da crise do Estado, dos novos desenhos estratégicos em curso e, 

sobretudo, das modificações na estrutura política e econômica internacional. 

A busca de estratégias que possibilitassem uma política exterior ativa e não apenas 

reativa (Vigevani e Veiga, 1991) foi incentivada, sobretudo na diplomacia brasileira, por 

alguns fatores, tais como a renovada capacidade de os países desenvolvidos ampliarem sua 

competitividade e capacidade produtiva graças à Terceira Revolução Industrial, o surgimento 

da possibilidade de formação de grandes blocos econômicos, e as perspectivas de 

modificações que poderiam se originar nas negociações do Acordo Geral sobre Tarifas e 

Comércio (GATT). 

A partir de 1985, o Brasil abandonou, de certo modo, sua estratégia de inserção 

internacional autônoma e buscou o fortalecimento de sua posição por meio de uma aliança 

com a Argentina, o que se concretizou mediante a formulação de um projeto de integração 

regional, que mais tarde daria origem ao Mercosul. 

Podemos distinguir duas fases principais no aprofundamento dessa estratégia de 

integração econômica entre os dois países: a que se iniciou com a assinatura por Sarney e 

Alfonsín do Programa de Integração e Cooperação Econômica (PICE) em julho de 1986; e a 

que começou após a conclusão das negociações e a assinatura do Tratado de Assunção, em 

abril de 1991, que criou efetivamente o Mercosul.  

No primeiro momento, as motivações políticas visando a uma maior inserção no 

sistema político internacional foram fundamentais, enquanto as preocupações econômicas se 

voltavam, sobretudo, para o mercado interno regional. Ao longo da primeira fase, as 

negociações entre os governos foram realizadas principalmente pela diplomacia.  

A partir do Tratado de Assunção, o curso tomado pela integração modifica 

parcialmente os objetivos iniciais. Isto é, à medida que os Estados envolvidos assimilaram a 
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tendência de liberalização econômica, o Mercosul passou a ser visto como veículo 

privilegiado para a sua realização. Este fato reflete o momento em que esse acordo se 

concretizou, que era o de esgotamento do modelo de desenvolvimento que prevaleceu na 

América Latina neste século, ou seja, no intervalo da passagem da estratégia de substituição 

de importações para a busca de uma maior integração na economia mundial.  

De qualquer forma, é preciso assinalar que apesar de o Mercosul ter sido um eixo 

fundamental da estratégia de inserção internacional, por diferentes razões, não é a única 

direção sinalizada pelo Brasil, que mantém a disposição de se afirmar como um global trader. 

No que tange à América do Sul, é preciso lembrar a vigência do Tratado de Cooperação 

Amazônica, assinado em 1978, que mesmo sem ter suas dimensões aprofundadas, serve como 

instrumento potencial para ações voltadas para uma integração regional com os Estados 

localizados ao norte do Brasil.  

A partir de 1992 surgiram em determinados setores do governo brasileiro 

preocupações quanto à linha estratégica no campo da integração, que acabaram tomando 

forma através da proposta de negociação da Associação de Livre Comércio Sul-Americana 

(ALCSA) e da participação nos debates relativos à constituição da Área de Livre Comércio 

das Américas (ALCA), iniciativa do governo dos Estado Unidos. Em verdade, mesmo 

existindo uma forte vontade política de implementação do Mercosul, consensual na alta 

burocracia, não deixaram de existir manifestações que consideravam esse bloco regional 

limitado para a potencialidade econômica brasileira. Essas posições são, às vezes, alimentadas 

pela persistência de desequilíbrios macroeconômicos entre os Estados participantes da 

integração, que poderiam estimular opções diferenciadas, sobretudo entre Argentina e Brasil. 

Alguns entendem como necessária a manutenção de uma certa autonomia, que permita 

ao Brasil margem de decisão em face de desenvolvimentos incertos do cenário econômico 

internacional. Essa parece ser uma preocupação da burocracia encarregada das negociações 

referentes à integração, pois ao mesmo tempo em que reafirma o empenho brasileiro em 

relação ao Mercosul, não despreza outros caminhos complementares e demonstra cautela no 

estabelecimento dos prazos (2001 e 2006) para a transição de uma União Aduaneira 

incompleta para um Mercado Comum. 

Pode-se afirmar que a política de integração regional do Brasil mateve, ao longo do 

tempo, razoável coerência e estabilidade, por ter sido coordenada por uma burocracia 

profissionalmente preparada e concentrada no Itamaraty que, apesar das crises políticas no 

plano nacional e de modificações importantes nos órgãos governamentais decisórios, deu 
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continuidade às estratégias definidas pelos sucessivos governos e, em alguma medida, foi 

sensível ao que pode ser chamado consenso nacional. 

Essa centralização na formulação da política externa apresentou vantagens, mas 

também trouxe problemas. Uma conseqüência dos fenômenos da globalização e da 

regionalização foi a progressiva complexidade das relações internacionais, que passaram a 

exigir crescente coordenação de interesses no plano nacional, principalmente por sua conexão 

com as atividades de quase todos os órgãos da administração e dos grupos sociais, 

pressionando por uma descentralização das decisões sobre a política exterior brasileira. 

 

2 — A Estrutura Decisória Brasileira no Processo de Integração 

Regional: Três Estudos de Caso 

 

Esta parte do texto utiliza em boa medida a pesquisa realizada para o CEFIR. Tendo 

em conta o quadro geral apresentado no item anterior, desenvolveremos nesta parte a 

discussão sobre a estrutura burocrático-administrativa brasileira relativa à integração regional. 

Consideramos necessário fazer uma breve exposição sobre o instrumental teórico utilizado 

para analisar as estruturas organizacionais que exerceram a função de coordenação no 

Mercosul durante o período de transição. 

Esta análise foi realizada a partir de tabelas, que chamamos de matrizes, relativas aos 

níveis de coordenação internos ao Estado e baseiam-se na Escala de Guttman ou Escala de 

Coordenação. Essas tabelas utilizam os diferentes níveis dessa Escala, estabelecidos com base 

em uma ordem crescente de coordenação: 

1 - Independência de Ação 

2 - Comunicação de uma Via 

3 - Comunicação de duas Vias 

4 - Evitar Divergências 

5 - Busca Interministerial de Acordos 

6 - Arbitragem das Diferenças Interministeriais 

7 - Estabelecimento de Limites para os Ministérios 

8 - Estabelecimento de Prioridades Governamentais 

9 - Estratégia Governamental Global. 
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Esta Escala possui algumas características particulares: ela é unidimensional, pois 

mede apenas uma variável; possui caráter acumulativo, ou seja, o cumprimento de um escalão 

implica o cumprimento de todos os demais abaixo deste; seu sentido é crescente e cada nível é 

superior ao seu anterior; e, finalmente, a diferenciação entre os diversos níveis é qualitativa 

(Zapico, 1994), isto é, sempre que um patamar é atingido, todos aqueles que estão abaixo dele 

estão subentendidos, e à medida que se avança aumenta o grau de coordenação. 

A Escala de Guttman foi utilizada na pesquisa para analisar três casos de coordenação 

no processo de integração: 

a) como são elaboradas internamente as pautas — tendo sido usado para essa análise o 

caso das negociações relativas ao estabelecimento da Tarifa Externa Comum (TEC); 

b) como é operada a coordenação de uma política comercial com um país externo ao 

Mercosul no âmbito da ALADI — sendo alvo do estudo a negociação bilateral entre Brasil e 

Chile; 

c) como essa coordenação se processa na arena local — sendo analisado o caso da 

integração fronteiriça Brasil-Uruguai, com ênfase no Tratado da Bacia da Lagoa Mirim, a fim 

de compreendermos o funcionamento de mecanismos de cooperação no plano local. 

A utilização da Escala de Guttman permitiu a elaboração das tabelas 

intergovernamentais que representam: 1) a coordenação burocrática e econômica do Mercosul 

referente à definição da Tarifa Externa Comum (TEC); 2) a negociação bilateral entre Brasil e 

Chile; 3) a estrutura interorganizacional na integração fronteiriça Brasil-Uruguai; 4) as 

matrizes dos centros brasileiros de coordenação da política externa no Mercosul no período de 

transição e a partir de janeiro de 1995. 

Dos nove níveis da Escala, somente serão utilizados quatro (do 2 ao 5) para a análise 

das três primeiras tabelas, as interorganizacionais, como será justificado em seguida. Quanto 

aos demais níveis, do 6 ao 9, fazem parte da explicação das matrizes dos centros de 

coordenação. 

O primeiro nível, “Independência de Ação”, não é discutido nas tabelas por ser um 

pressuposto de todas, isto é, presume-se que cada órgão coordenador possui capacidade 

autônoma para formular sua própria postura diante de determinada negociação, dentro do 

marco das funções que foram anteriormente delimitadas, o que não significa que sejam 

totalmente autônomos. 
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O segundo nível, “Comunicação de uma Via”, também chamado de transmissão de 

informação, refere-se à existência de um sistema de informação confiável, eficaz e regular que 

abastece os diferentes órgãos coordenadores, garantindo uma base de conhecimento integrada. 

“Consulta entre Ministérios” é o terceiro nível, podendo ser entendido como uma 

“Comunicação de duas Vias”. Nesse caso, as informações geradas em um determinado órgão 

governamental são transferidas para outro que, por sua vez, reage às informações obtidas, 

fornecendo ao primeiro órgão novas informações (um feedback), originando de fato uma 

influência, tanto direta como indireta, entre esses órgãos. 

O quarto escalão é conhecido pelo nome “Evitar Divergências” interministeriais. 

Através de contatos e debates internos busca-se uma concertação entre os ministérios, a fim de 

definir uma política de negociação homogênea para os diferentes participantes e, assim, 

apresentar uma postura coesa diante dos demais parceiros do Mercosul ou em outras 

negociações internacionais. Essa forma de coordenação pode ser considerada como negativa 

porque, na verdade, o que ela faz é ocultar as divergências internas. 

O quinto nível tratado neste texto é o da “Busca Interministerial de Acordos”. Segundo 

as características da Escala em questão, ele avança em relação ao nível anterior ao tentar 

realizar uma coordenação positiva; para isto há um esforço de prevenção dos conflitos, por 

meio de uma busca voluntária dos interesses comuns, compartilhando-se informações a fim de 

facilitar a identificação das fontes de atrito. Quando este ocorre, ele não é encoberto, mas 

procura-se solucioná-lo seja pelo consenso, seja pela busca de convergência. 

O sexto nível da Escala refere-se à “Arbitragem das Diferenças Interministeriais”. Esta 

arbitragem representa uma coordenação negativa, por ser essencialmente uma resposta ou uma 

reação diante de problemas específicos que não puderam ser resolvidos em níveis inferiores 

de coordenação. 

O nível seguinte, o sétimo, refere-se ao “Estabelecimento de Limites para os 

Ministérios”. Neste patamar, o papel da coordenação é definir claramente os parâmetros 

relativos às competências dos ministérios, estabelecendo de forma enérgica aquilo que eles 

"não devem fazer", dentro da infinidade de medidas e atitudes que podem adotar. 

O penúltimo nível, chamado de “Estabelecimento de Prioridades Governamentais”, 

supõe que o órgão responsável pela coordenação da política do Estado relativa ao Mercosul 

deve possuir prioridades claras, pois facilitariam a coordenação interministerial. 

Finalmente, o nono nível da Escala de Guttman, o da “Estratégia Governamental 

Global”, considera que o governo possui um sistema de formulação de políticas totalmente 
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unificado, no qual os ministérios seriam instrumentos com capacidade técnica para elaborar e 

implementar uma estratégia estabelecida pelo Estado, com a qual contribuíram previamente. 

Essa Escala foi aplicada para a estrutura institucional do Mercosul definida pelo 

Tratado de Assunção, de acordo com as funções aí estabelecidas. No caso da negociação entre 

Brasil e Chile, a coordenação foi analisada nos órgãos da administração pública federal 

diretamente vinculados a esse tema. É importante salientar que introduzimos esse caso, o das 

relações econômicas do Brasil com o Chile, também como forma de demonstrar que não há 

grandes variações de comportamento entre os grupos burocráticos que coordenam o Mercosul 

e aqueles que cuidam de outras negociações políticas e econômicas no plano internacional. 

Antes da discussão de cada um dos três casos estudados, apresentaremos um panorama 

geral da estrutura institucional do Mercosul durante o período de transição, já que ele será 

importante para entender as matrizes dos Centros de Coordenação, a referente à fase de 

transição e a relativa à estrutura institucional após o Protocolo de Ouro Preto, de dezembro de 

1994. 

O Tratado de Assunção estabeleceu que o órgão superior do processo de integração 

seria o Conselho do Mercado Comum (CMC), tendo como funções a condução política e a 

tomada de decisão. Visando esse objetivo, ele foi integrado pelos ministros das Relações 

Exteriores, da Fazenda e por representantes dos Bancos Centrais dos Estados-membros, assim 

como pelos presidentes da República. A participação dos presidentes nas negociações do 

Mercosul e, portanto, no Conselho do Mercado Comum, se deu porque, em última instância, é 

a Presidência da República quem toma as decisões. Para tanto, o presidente necessita das 

informações fornecidas pelos Ministérios das Relações Exteriores e da Fazenda e pelo Banco 

Central. Estes, por sua vez, participaram do Grupo Mercado Comum (GMC), que recebia por 

intermédio da Secretaria Administrativa todas as propostas e informações processadas nas 

esferas inferiores do processo de integração. 

Na estrutura do Mercosul, registro especial deve ser dado à Secretaria Administrativa. 

Subordinada hierarquicamente ao Grupo Mercado Comum e tendo suas atividades 

determinadas por ele, a Secretaria foi o órgão responsável pelo recebimento e distribuição das 

informações, propostas e decisões tomadas pelos organismos decisórios. Dentre suas funções 

estava a de preparar a ordem do dia das reuniões do Grupo Mercado Comum, tendo por base 

os assuntos pendentes e as propostas apresentadas pelos Estados-parte. 

A Secretaria fornecia a cada país participante do Mercosul as informações necessárias 

para a tomada de decisão, exercendo assim influência indireta nessas mesmas decisões. Na 
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realidade, ela era o órgão administrativo-burocrático do Mercosul e, enquanto burocracia, 

ofereceu o apoio operacional necessário, responsabilizando-se pela prestação de serviços aos 

demais órgãos do Mercosul. 

As funções do Grupo Mercado Comum consistiam em zelar pelo cumprimento do 

Tratado; tomar as providências necessárias à implementação das decisões adotadas pelo 

Conselho do Mercado Comum; propor medidas concretas visando a aplicação do Programa de 

Liberalização Comercial, a coordenação das políticas macroeconômicas e a negociação de 

acordos com terceiros; e fixar programas de trabalho que assegurassem os avanços para o 

estabelecimento do Mercado Comum. 

Dentro do Grupo Mercado Comum, o Ministério das Relações Exteriores brasileiro 

tinha a função de receber dos demais ministérios recomendações sobre as políticas a serem 

seguidas durante as negociações do próprio GMC, tornando-se assim o canal de 

reivindicações provenientes dos demais setores governamentais. Além disso, o MRE 

encarregava-se, juntamente com o Ministério da Fazenda, de harmonizar essas demandas e de 

adequá-las à estratégia de política externa, a fim de apresentar uma proposta consensual por 

parte da delegação brasileira. 

Nessa estrutura institucional, o Conselho do Mercado Comum, responsável pela 

tomada de decisão, agia a partir de sua interação com o Grupo Mercado Comum, com o qual 

intercambiava informações, recomendações e pareceres. A constante cooperação entre essas 

instâncias foi permeada por algumas assimetrias, o que levou a uma busca permanente por 

soluções capazes de harmonizar as partes conflitantes. As divergências surgiam, geralmente, 

porque esses órgãos reagiam de forma diferenciada diante das pressões exercidas a partir de 

interesses não homogêneos do aparelho estatal e da sociedade. 

Como o GMC era formado basicamente pelos mesmos membros institucionais do 

CMC, provenientes de cada Estado, com exceção do presidente da República que somente 

participava do Conselho, a diferença entre esses dois órgãos estava na sua função. Segundo o 

Tratado de Assunção, o papel do Grupo Mercado Comum era o de órgão executivo do 

Mercosul, sendo coordenado pelos Ministérios das Relações Exteriores dos quatro países. Por 

sua vez, cada um desses ministérios era o coordenador da seção nacional do Grupo Mercado 

Comum. 

As decisões eram tomadas no Conselho do Mercado Comum, que operava com as 

informações enviadas pelo Grupo Mercado Comum. Em outras palavras, para que o Conselho 

pudesse deliberar, necessitava de um certo número de informações, que por sua vez 
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implicavam consultas a outras esferas, como o setor privado, o Parlamento, outros níveis de 

governo etc. 

Essa consulta era feita pelo GMC através dos Subgrupos de Trabalho (SGT), que 

debatiam as questões relativas aos compromissos derivados do Tratado de Assunção. O 

conjunto desses debates era enviado ao GMC, que deveria analisá-lo e recomendar ao CMC 

propostas para novos acordos a serem formalizados entre os membros do Mercosul. 

A participação do setor privado deu-se nos SGTs que funcionavam, sob a coordenação 

do Grupo Mercado Comum, com a finalidade de formular propostas de políticas setoriais. 

Dentro desses Subgrupos eram promovidos debates com representantes dos quatro países com 

o objetivo de formular propostas de políticas a serem adotadas pelo CMC. Em alguns 

Subgrupos participavam membros do governo e representantes do setor privado; em outros, os 

representantes do setor privado eram eventualmente convidados. 

Institucionalmente, o atendimento dos interesses e das propostas do setor privado 

(empresários, sindicatos, organizações não-governamentais etc.) concretizou-se a partir de sua 

relação direta com os integrantes do GMC, que selecionavam e determinavam a pauta de 

negociações entre os Estados. Em inúmeros casos essa relação foi formalmente instituída nos 

Subgrupos de Trabalho. 

A coordenação da representação nacional dos Subgrupos normalmente era feita pelo 

representante do ministério diretamente envolvido. Nesses casos, em geral, o Ministério das 

Relações Exteriores possuía um representante que participava das discussões, constituindo-se 

no elo de ligação com o Grupo Mercado Comum, e colaborava direta ou indiretamente com os 

Subgrupos de Trabalho na elaboração da agenda de discussões. 3 

Na administração pública federal havia mecanismos institucionais por intermédio dos 

quais se buscou absorver a participação de outras esferas de governo que não estavam 

diretamente envolvidas com o processo de integração, inclusive estados e municípios, e o 

setor privado. Todavia, não houve capacidade suficiente para a absorção do conjunto das 

reivindicações setoriais, regionais e corporativas, inclusive porque em muitos casos estas se 

apresentaram desarticuladas e não convergentes. 

Conseqüentemente, os setores privado e público não federal (estados e municípios) 

acabaram direcionando suas reivindicações para seus interlocutores tradicionais, o que sugere 

a formação de articulações informais na definição das políticas de integração regional (por 

exemplo, Ministério da Agricultura no caso dos produtores rurais, Ministério do Trabalho no 

dos sindicatos, Ministérios da Indústria, do Comércio e do Turismo e da Fazenda no dos 



 

 

19 

empresários etc.). Algumas vezes esses órgãos foram objeto de atenção maior do que os 

diretamente envolvidos com a integração regional, ao menos no que se referia a objetivos 

específicos, o que, sem dúvida, criou uma certa dificuldade na formulação das políticas. 

Outro aspecto a ser lembrado, mas que não será objeto de análise neste texto, é que a 

estrutura institucional do Mercosul não possuía caráter supranacional, ou seja, permaneceu 

subordinada às decisões internas de cada governo, sendo suas propostas avaliadas pelos 

órgãos nacionais competentes antes de entrar em vigor. 

Além disso, nem todo órgão institucional do Mercosul participou efetivamente do 

processo decisório, como foi o caso da Comissão Parlamentar Conjunta (CPC), formada por 

membros do Poder Legislativo de cada Estado. No início do seu funcionamento a Comissão 

Parlamentar Conjunta encontrou dificuldades em sua articulação com os representantes do 

governo, mantendo uma atividade reduzida e um baixo perfil de intervenção. Por não ter tido 

funções definidas dentro do processo de integração, procurou enfatizar seu papel de 

promotora de seminários de discussão de temas de interesse setorial. 

Durante o período de transição, de abril de 1991 a dezembro de 1994, a seção 

brasileira da CPC deveria receber dos respectivos representantes do Conselho Mercado 

Comum informações sobre as decisões tomadas, emitindo então seu parecer para ratificação 

pelo Congresso Nacional. No entanto, na maioria dos casos, quando os acordos eram enviados 

à Comissão eles já estavam sendo aplicados, o que inviabilizava um eventual voto contrário. 

Para a avaliação dos acordos a CPC necessitava de informações que deveriam ser fornecidas 

pelo Conselho, o que nem sempre ocorria, pois durante o período de transição houve 

dificuldade de comunicação e a articulação entre esses dois órgãos do Mercosul foi 

insatisfatória. Conseqüentemente, a CPC atuou nesse período como ratificadora dos acordos 

estabelecidos. 

Um aspecto positivo desse arranjo institucional intergovernamental, muito usado como 

justificativa dessa opção, foi a relativa flexibilidade da estrutura do Mercosul,  marcada por 

mecanismos que possibilitavam a sua constante adaptação às situações que surgiam. Um 

exemplo foram os Grupos Ad-Hoc (GAH), criados para discutir assuntos específicos, como 

bens de capital, informática, telecomunicações e um, especial, para negociar a estrutura 

institucional do Mercosul. 

Nossa análise sobre esses temas será aprofundada mais adiante; por ora discutiremos 

os três casos anteriormente indicados, com o objetivo de captar o funcionamento real dessa 
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estrutura e sua influência na tomada de decisão no que tange à coordenação nos processos de 

integração. 

 

2.1 — O Caso da Tarifa Externa Comum 

O Tratado de Assunção estabeleceu que Conselho do Mercado Comum seria o órgão 

superior do processo de tomada de decisão referente à negociação da Tarifa Externa Comum, 

seguindo os moldes das demais negociações e de acordo com a estrutura institucional do 

Mercosul. 

Mas as negociações práticas referentes à Tarifa Externa Comum ocorreram no âmbito 

do Subgrupo de Trabalho 10 (SGT-10), de Coordenação de Políticas Macroeconômicas, 

coordenado pelo secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, sob a supervisão 

do GMC, que acompanhou as discussões e analisou as propostas daí resultantes. O Subgrupo 

de Trabalho 1 (SGT-1), de Assuntos Comerciais, coordenado pelo secretário de Comércio 

Exterior do Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo, também teve papel destacado 

nessas negociações. Além disso, quase no final do período de transição, os órgãos decisórios 

do Mercosul acordaram a criação da Comissão de Comércio do Mercosul, órgão 

intergovernamental encarregado de zelar pela aplicação dos instrumentos referentes à política 

comercial comum da União Aduaneira e deliberar sobre questões relacionadas com o 

comércio recíproco entre os Estados participantes do Mercosul, assim como em relação a 

terceiros países. 

Esta CCM é coordenada pelos Ministérios das Relações Exteriores de cada país, sendo 

suas funções: 

a) considerar e pronunciar-se sobre as solicitações apresentadas pelos Estados-

membros com respeito à aplicação e ao cumprimento da tarifa externa comum e dos demais 

instrumentos de política comercial comum; 

b) acompanhar a aplicação dos instrumentos de política comercial comum nos quatro 

países; 

c) analisar a evolução dos instrumentos de política comercial comum para o 

funcionamento da união aduaneira e formular propostas a respeito do Grupo Mercado 

Comum; 

d) tomar as decisões vinculadas à administração e à aplicação da tarifa externa comum 

e dos instrumentos de política comercial comum acordados pelos Estados- membros; 
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e) informar ao Grupo Mercado Comum sobre a evolução e a aplicação dos 

instrumentos de política comercial comum, sobre a tramitação das solicitações recebidas e 

sobre as decisões adotadas a respeito delas; 

f) propor ao Grupo Mercado Comum novas normas ou modificações às normas 

existentes referentes à matéria comercial e aduaneira do Mercosul; 

g) propor a revisão das alíquotas tarifárias de itens específicos da tarifa externa 

comum, inclusive para contemplar casos referentes a novas atividades produtivas no âmbito 

do Mercosul; 

h) estabelecer os comitês técnicos necessários ao adequado cumprimento de suas 

funções, bem como dirigir e supervisionar as atividades dos mesmos; 

i) desempenhar as tarefas vinculadas à política comercial comum que lhe solicite o 

Grupo Mercado Comum; 

j) adotar o Regimento Interno, que submeterá ao Grupo Mercado Comum para 

sua homologação. 

Outro mecanismo criado pelo Conselho do Mercado Comum para questões referentes 

às tarifas externas comuns dos produtos foram os Grupos Ad-Hoc (GAH),4 subordinados ao 

Grupo Mercado Comum, e cuja função era controlar as tarifas dos produtos presentes nas 

listas de exceções. Os GAHs foram constituídos unicamente por funcionários dos governos, 

não havendo participação do setor privado, a não ser quando convocado. 

O Grupo Ad-Hoc que tratou das questões relativas aos bens de capital estabeleceu que 

até 1o de janeiro de 2001 a Tarifa Externa Comum alcançaria de forma gradual e automática a 

alíquota de 14%, podendo-se determinar níveis inferiores se houvesse uma decisão consensual 

dos membros do Mercosul nesse sentido. Nos casos do Paraguai e do Uruguai, o prazo para 

atingir essa alíquota é até 1o de janeiro de 2006. 

O Grupo Ad-Hoc relativo aos bens de informática e telecomunicações estabeleceu que 

até 1o de janeiro de 2006 a Tarifa Externa Comum desses produtos não poderá ser superior a 

16%, embora existam alguns itens que poderão ter nessa data alíquota inferior a 16%. 

Outro órgão ligado à negociação da Tarifa Externa Comum foi a Comissão de 

Nomenclatura, subordinada ao SGT-1, ao qual deveria encaminhar as sugestões a serem 

enviadas ao GMC. Esta Comissão foi responsável pela elaboração da versão definitiva do 

projeto de Nomenclatura Comum do Mercosul, onde se incorporaram as análises sobre 

consistência da Tarifa Externa Comum e sobre o tratamento das propostas de adequação 

apresentadas às autoridades dos Estados.  
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O setor privado não foi considerado ao longo da análise porque sua participação foi 

apenas consultiva, não intervindo diretamente na tomada de decisões. Entretanto, deve-se 

assinalar que a integração regional despertou o interesse das instituições acadêmicas e de 

pesquisa do Brasil, sobretudo a partir do final dos anos 80 (a Agência Brasileira de 

Cooperação (ABC) produziu uma listagem de pesquisas em curso sobre o Mercosul que conta 

com mais de duzentos projetos). As instituições envolvidas estão espacialmente distribuídas, 

contando-se com razoável número delas nos maiores centros do país, São Paulo e Rio de 

Janeiro, assim como em Brasília, provavelmente devido à presença na capital federal dos 

principais órgãos formuladores de políticas e também clientes de estudos. O desenvolvimento 

de instituições especificamente dedicadas ao tema da integração é influenciado pelo peso 

específico do Mercosul em determinadas regiões, especialmente no sul do país. 

Sendo o objetivo deste estudo conhecer o grau de coordenação dos órgãos da 

administração pública brasileira que participaram da negociação que estabeleceu a Tarifa 

Externa Comum, a análise focalizará preferencialmente os efetivamente intervenientes nesse 

processo. A Matriz Interorganizacional da Tarifa Externa Comum (Tabela 1), que 

apresentamos a seguir, relaciona os níveis de coordenação existentes entre esses órgãos de 

acordo com a Escala de Guttman. 

Negociaram a Tarifa Externa Comum durante o período de transição e serão analisadas 

na Matriz Interorganizacional as seguintes instituições: 5  

PR —  Presidência da República 

MRE — Ministério das Relações Exteriores 

MF — Ministério da Fazenda 

BC — Banco Central 

CPC — Comissão Parlamentar Conjunta 

DMs — Demais Ministérios 

SP — Setor Privado 

 

Tabela 1 

Matriz Interorganizacional da Tarifa Externa Comum 

 

 PR MRE MF BC CPC DMs SP 

PR  2 2     
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MRE   4  2 2  

MF  4  2 2 2  

BC  3 3     

CPC  2 2    2 

DMs  2 2    2 

SP     3 2  

 

 

A Presidência da República (PR) participou das negociações da Tarifa Externa 

Comum porque, em última instância, é ela que decide. No entanto, para isso necessita das 

informações fornecidas pelos Ministérios das Relações Exteriores e da Fazenda e pelo Banco 

Central, uma vez que são estes os três órgãos que participam do Grupo Mercado Comum, que 

é a instância que recebe e ordena todas as propostas e informações processadas nas esferas 

inferiores do processo de integração. Esses três órgãos nacionais formulam as políticas a 

serem propostas pelo lado brasileiro, assim como avaliam as que devem ser ratificadas. 

Durante esse período, o Ministério das Relações Exteriores recebeu dos demais 

ministérios recomendações sobre as políticas que poderiam ser seguidas nas negociações do 

Grupo Mercado Comum. Juntamente com o Ministério da Fazenda, o MRE se encarregou de 

harmonizá-las, a fim de apresentar uma proposta consensual por parte da delegação brasileira.  

Na análise dos centros de coordenação da Tarifa Externa Comum (ver Tabela 4), de 

acordo com a nossa interpretação, percebe-se que principalmente o Ministério das Relações 

Exteriores e o Ministério da Fazenda eram os órgãos que realizavam as arbitragens no caso de 

divergências (nível 6); de fato não foram indicados diretamente para essa função, mas eram 

consultados informalmente para resolverem eventuais problemas. As soluções nesse período 

acabaram sendo sempre informais, por meio de contatos diretos entre os interessados. 

Conforme já dissemos, a formulação de todas as decisões tomadas no Mercosul 

concentrou-se no Conselho do Mercado Comum, onde se reuniam as formulações estratégicas 

dos governos (nível 9) e se realizavam as negociações com a finalidade de melhor 

implementá-las. Para isso, estabeleciam-se as prioridades fundamentais (nível 8), que 

apontavam para a consolidação de todos os acordos e avanços realizados no âmbito do 

Mercosul. Portanto, foram os integrantes desse Conselho que, de fato, tomaram as decisões; 

mais especificamente, foram o Ministério das Relações Exteriores e o Ministério da Fazenda 

os responsáveis últimos pela coordenação. 
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Esta coordenação relativamente bem-sucedida resultou de uma certa distribuição de 

responsabilidades (nível 7) dentro do Conselho do Mercado Comum, cabendo ao Ministério 

das Relações Exteriores tratar dos aspectos políticos das negociações, enquanto o Ministério 

da Fazenda (e os órgãos a ele ligados) cuidaram dos aspectos técnicos. Essa divisão de 

funções se mostrou bastante positiva no que tange à coordenação, o que provavelmente pode 

ser atribuído ao fato de que o Ministério das Relações Exteriores é um dos poucos órgãos da 

administração federal brasileira que possui continuidade nas suas políticas, apesar das 

alterações nos cargos responsáveis pelas negociações da integração e da Tarifa Externa 

Comum. 

 

2.2 — O Caso das Relações Comerciais Brasil-Chile 

Dentre os países externos ao Mercosul, o Chile se apresenta como o mais interessante 

para analisar o nível de coordenação da política exterior brasileira, em razão do interesse em 

constituir uma zona de livre comércio com esse país desde a formação do bloco regional no 

Cone Sul, o que pode ser constatado na referência indireta ao Chile no Tratado de Assunção 

(1991), quando se previu a possibilidade da adesão ao Mercosul de "países-membros da 

Associação Latino-Americana de Integração (ALADI) que não façam parte de esquemas de 

integração sub-regional ou de uma associação extra-regional". Além do mais, pode-se 

constatar que, com o governo de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, cresceu o interesse chileno pelo 

Mercosul concretizado na assinatura de um acordo de livre comércio entre ambos (Ribeiro, 

1994), vigente a partir de 1996. 

Os órgãos considerados aqui não possuíam ligação direta com o Mercosul, não 

fazendo parte de sua estrutura institucional. Eram todos órgãos da administração federal 

brasileira, embora em alguns casos também possuíssem representantes nos organismos de 

coordenação do processo de integração regional. 

Os órgãos intervenientes na formulação da política brasileira com o Chile são: 

SGAIECE — Subsecretaria-Geral de Assuntos de Integração, Econômicos e de 

Comércio Exterior 

DILA — Departamento de Integração Latino-Americana 

DA — Departamento das Américas 

DIR — Divisão de Integração Regional 

DAM-1 — Divisão de América Meridional-1 
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Ebrch — Embaixada Brasileira no Chile 

DBrA —  Delegação Brasileira junto à Associação Latino-Americana de Integração 

MF — Ministério da Fazenda 

MA — Ministério da Agricultura 

MICT  — Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo 

MT — Ministério dos Transportes 

MME — Ministério das Minas e Energia 

Os sete primeiros órgãos eram vinculados ao Ministério das Relações Exteriores, que 

desempenhou também o papel de coordenador da administração das relações comerciais com 

o Chile. Os demais eram ministérios autônomos envolvidos com o comércio entre o Brasil e o 

Chile. 

A partir desses organismos e considerando os pressupostos da Escala de Guttman ou 

de Coordenação, formulamos a seguinte Matriz Interorganizacional (Tabela 2), cuja análise 

vem a seguir. 
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Tabela 2 

Matriz Interorganizacional das Relações Comerciais Brasil-Chile 

 

 SGAIEC DILA DIR DA DAM-1 Ebrch DBrA MF MA MICT MT MME 

SGAIEC  3 3   3 5 3 3 3 3 3 

DILA 3 3 3   3 5      

DIR 3 3    3 5      

DA     2 3       

DAM-1    2  3       

Ebrch 3 3 3 3 3        

DBrA 3 3 3          

MF 3            

MA 3            

MICT 3            

MT 3            

MME 3            

 

 

Durante o período de transição do Mercosul as relações comerciais do Brasil com o 

Chile também se encontravam em uma fase de renegociação: entre a vigência das preferências 

tarifárias previstas no Acordo de Alcance Parcial (AAP) no 3, firmado no âmbito da ALADI 

em 1983, e a possível assinatura de um Acordo de Livre Comércio ou de um Acordo de 

Complementação Econômica do país andino com o Mercosul. A validade das preferências 

tarifárias determinadas pelo AAP no 3 deveria ser extinta com a entrada em vigor da Tarifa 

Externa Comum do Mercosul em 1o de janeiro de 1995, porém foi prorrogada até 30 de junho 

de 1995. 

Os AAPs foram o resultado da determinação estabelecida pelo Tratado de Montevidéu, 

que instituiu a ALADI em 1980, visando a criação de mecanismos flexíveis, de caráter 

bilateral e multilateral, para a criação de uma "área de preferências tarifárias" na América 

Latina. Dessa forma, cada país-membro da Associação deveria instituir individualmente (caso 

a caso) com os outros países-membros um "sistema de preferências tarifárias" que promovesse 

concessões recíprocas em seus níveis tarifários (Almeida, 1993). [O que levou a Resolução 1 

do Conselho de Ministros da ALADI a sugerir que Brasil e Chile renegociassem as condições 

de preferências outorgadas entre os dois países anteriormente ao Tratado de Montevidéu, mais 
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especificamente no período de 1962 a 1980.] Como conseqüência, foi negociado o "Acordo de 

Alcance Parcial de renegociação das preferências outorgadas no período 1962/1980", mais 

conhecido como AAP no 3. A partir da assinatura desse acordo deveria haver  uma revisão das 

preferências entre os signatários a cada três anos. 

Foram duas as principais medidas administrativas e de comunicação determinadas pelo 

Acordo de Alcance Parcial no 3. A primeira era que a administração do Acordo deveria estar a 

cargo de uma Comissão composta por representantes dos governos. A segunda previa que a 

relação das repartições oficiais e associações de classe habilitadas a expedir certificados de 

origem nos diferentes países deveria ser transmitida à Secretaria Geral da ALADI, que a 

repassaria a cada país. 

Algumas medidas estabelecidas pelo Acordo de Alcance Parcial no 3 podem ser 

apontadas como particularmente importantes. Nele estava prevista a possibilidade de um dos 

signatários aplicar unilateralmente, por um período de um ano (prorrogável), cláusulas de 

salvaguarda à importação de determinados produtos quando constatasse que esta poderia criar 

danos a uma atividade produtiva relevante. Outra determinação importante era o Artigo 23, 

que afirmava: "se algum dos países signatários outorgar uma preferência tarifária igual ou 

maior, sobre um dos produtos negociados no presente Acordo, a um país não signatário de 

maior grau de desenvolvimento que o país beneficiado pela preferência, se ajustará esta a 

favor do país signatário, de forma tal a manter em relação ao país de maior grau de 

desenvolvimento uma margem diferencial que preserve a eficácia da preferência" (Acordo de 

Alcance Parcial no 3, 1983: 5). 

Além do Acordo de Alcance Parcial no 3, de caráter bilateral, as relações comerciais 

entre Brasil e Chile estavam reguladas por um acordo de alcance parcial de natureza 

multilateral, também estabelecido no âmbito da Associação Latino-Americana de Integração: 

o Acordo de Alcance Parcial no 5, assinado por Argentina, Brasil, Chile, México, Uruguai e 

Venezuela. Estava previsto que este seria prorrogado automaticamente a cada ano se nenhum 

dos seus participantes levantasse alguma objeção em um prazo anterior a noventa dias de seu 

vencimento. 

As preferências tarifárias previstas pelos demais acordos de alcance parcial assinados 

no âmbito da ALADI, com exceção das referentes ao México, também foram prorrogadas, 

pois a entrada em vigor da Tarifa Externa Comum acarretaria conflitos entre ela e muitas das 

tarifas previstas nesses acordos. A prorrogação resultou, segundo um diplomata da Divisão de 

Integração Regional do Ministério das Relações Exteriores, numa "perfuração" da Tarifa 
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Externa Comum, já que no caso das relações comerciais do Brasil com os países-membros da 

ALADI não pertencentes ao Mercosul prevaleceriam as tarifas alfandegárias anteriores à TEC. 

O que se ambicionava com um Acordo de Livre Comércio ou de Complementação 

Econômica, possivelmente válido por dez anos, era tornar o Chile membro associado do 

Mercosul — o que ocorreu em razão de não interessar ao país andino ser aceito como membro 

pleno do bloco comercial, uma vez que no Chile a taxa alfandegária única, de 11%, 

contrastava com o sistema diversificado de taxas alfandegárias que vigorava para os países do 

Mercosul. Além do mais, havia divergências entre o governo chileno e o Mercosul sobre a 

manutenção do "patrimônio histórico" das correntes comerciais já estabelecidas e o número de 

produtos que deveriam constar das listas de exceções. Isso sem considerar as negociações 

paralelas com o NAFTA (Acordo Norte-Americano de Livre Comércio). 

O Acordo de Livre Comércio ou de Complementação Econômica que poderia vir a ser 

assinado por Brasil e Chile deveria, na visão da diplomacia brasileira, ter validade no âmbito 

de uma eventual maior aproximação do Chile com o Mercosul. De qualquer forma, com o 

Acordo, as preferências tarifárias do Acordo de Alcance Parcial no 3 deveriam ser revistas. 

Interessava ao Chile o estreitamento dos laços com o Mercosul em razão, 

principalmente, do nível de intercâmbio comercial já existente com os países que compunham 

a citada união aduaneira. Brasil e Argentina eram, naquele momento, o terceiro e quarto 

parceiros comerciais do Chile respectivamente, representando os negócios com o Brasil 7,5% 

do total das trocas chilenas. 

Nessa época, a maior parte dos produtos chilenos (cerca de 93%) importados pelo 

Brasil era beneficiada pelas preferências tarifárias determinadas pelo Acordo de Alcance 

Parcial no 3. Entretanto, o mesmo não ocorria no caso das exportações brasileiras para o Chile 

(somente 30% das exportações eram beneficiadas), devido às baixas tarifas alfandegárias 

desse país, que neutralizavam os benefícios desse Acordo, tornando-o desnecessário. 

A avaliação dos diplomatas entrevistados foi a de que as relações entre os diferentes 

órgãos governamentais envolvidos com o comércio Brasil-Chile foram bastante satisfatórias. 

Foi lembrado que no âmbito da ALADI nem sempre os Ministérios das Relações Exteriores 

dos outros Estados foram responsáveis pela administração das relações comerciais entre os 

diferentes países, tal como ocorria no Brasil. As declarações dos diplomatas sugeriam, 

portanto, que boa parte do sucesso da administração das relações comerciais do Brasil com os 

outros países-membros da Associação Latino-Americana de Integração esteve relacionada 

com o fato de haver uma coordenação na parte brasileira que levava em conta aspectos extra-
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econômicos, podendo, conseqüentemente, ter uma visão mais geral das relações bilaterais. 

Estas considerações levaram à formulação da Tabela 2 conforme apresentada. 

A administração do comércio Brasil-Chile, pelo lado brasileiro, era responsabilidade 

do Ministério das Relações Exteriores, havendo uma distribuição hierárquica de funções, 

estando como encarregado dessas relações, logo abaixo do titular do Ministério e do 

secretário-geral, o subsecretário-geral de Assuntos de Integração, Econômicos e de Comércio 

Exterior. Ele tinha como subordinado, por sua vez, o Departamento de Integração Latino-

Americana, que contava com a colaboração da Divisão de Integração Regional. O 

Departamento das Américas (DA) e sua Divisão da América Meridional-1 (DAM-1) eram os 

outros dois órgãos que cuidavam das relações com o Chile dentro do Ministério das Relações 

Exteriores brasileiro no que se referia a seus aspectos políticos. 

A Divisão de Integração Regional (DIR) — que contava com três diplomatas — fazia 

o acompanhamento cotidiano da evolução das relações comerciais entre Brasil e Chile, assim 

como a dos demais países-membros da ALADI que não faziam parte do Mercosul. Para tal, 

era auxiliada pela Embaixada do Brasil no Chile, que a mantinha informada sobre as posições 

do governo chileno. Sempre que eram feitas mudanças nos acordos comerciais entre países 

que faziam parte da Associação Latino-Americana de Integração, estas tinham de ser 

protocoladas na Associação, obrigando ao envio de instruções específicas para a delegação 

brasileira junto à Associação Latino-Americana de Integração. 

Quando surgiam problemas que a Divisão de Integração Regional era incapaz de 

resolver, ela deveria recorrer ao chefe do Departamento de Integração Latino-Americana — 

responsável pela comissão intergovernamental que deveria administrar o Acordo de Alcance 

Parcial no 3 — ou ao próprio subsecretário-geral de Assuntos de Integração, Econômicos e 

Comércio Exterior. O chefe do Departamento de Integração Latino-Americana ou o 

subsecretário-geral deveriam examinar a questão juntamente com os órgãos de outros 

ministérios que poderiam auxiliá-los na sua resolução, desempenhando o papel de árbitros 

sempre que surgissem diferenças interministeriais. Entretanto, segundo declarações de 

diplomatas durante as entrevistas realizadas, raramente foi necessário recorrer a ambos, pois a 

maior parte dos problemas foi resolvida pela própria Divisão de Integração Regional. 

O subsecretário-geral de Assuntos de Integração, Econômicos e Comércio Exterior do 

MRE era também o funcionário da administração pública brasileira com a responsabilidade 

específica de estabelecer prioridades governamentais no que concernia às relações comerciais 

com o Chile.  
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2.3 — O Caso da Integração Fronteiriça Brasil-Uruguai 

Este terceiro caso foi utilizado para verificar como a coordenação das políticas 

brasileiras de integração regional é feita quando os limites são mais tênues e o intercâmbio 

muito maior. De fato, a região de fronteira entre Brasil e Uruguai tem sido palco de 

relacionamento secular entre os dois povos. Em termos governamentais, desde o Tratado de 

Limites, de 1851, foram assinadas algumas dezenas de acordos, protocolos e tratados. Na 

esfera da sociedade há aproximações "informais" das administrações locais e amplas trocas e 

fluxos (de bens, serviços, pessoas etc.). 

A literatura consultada e as entrevistas realizadas indicam que nessa região coexistem 

uma "integração de fato" e uma relação de "boa vizinhança" entre os órgãos administrativos 

locais, o que se intensificou com a implantação e o desenvolvimento do Mercosul. Um 

exemplo é a área administrativa do "Tratado de Cooperação para o Aproveitamento dos 

Recursos Naturais e o Desenvolvimento da Bacia da Lagoa Mirim (Tratado da Bacia da Lagoa 

Mirim)", promulgado em 1978. Injetou-se novo ânimo nas instituições criadas no seu bojo, 

estabelecendo novos e mais ágeis órgãos para a execução dos projetos binacionais (como a 

Agência para o Desenvolvimento da Bacia da Lagoa Mirim), criando-se a expectativa de que 

o Mercosul poderia se constituir no "grande filão" para o desenvolvimento social, econômico 

e cultural da região. 

Com base nesse contexto, e utilizando também a Escala de Guttman ou de 

Coordenação, elaboramos a Matriz Interorganizacional da Integração Fronteiriça Brasil-

Uruguai (Tabela 3), procurando dar uma visão geral e traçar um mapa das relações 

interadministrativas da institucionalização desse processo. Nessa Matriz podemos verificar 

que o Ministério das Relações Exteriores foi o órgão federal de tomada de decisão; os demais 

subordinaram-se a ele. Todas as decisões de caráter internacional tiveram como centro de 

referência a Divisão de América Meridional-1. 

Na elaboração da Tabela 3 consideramos os seguintes órgãos administrativos: 

MRE — Ministério das Relações Exteriores6  

CGC — Comissão Geral de Coordenação 

CDF — Comissão de Desenvolvimento Conjunto das Zonas Fronteiriças 

CF — Comitê de Fronteira 

CLM — Comissão Técnica Mista da Lagoa Mirim 
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Ag — Agência para o Desenvolvimento da Bacia da Lagoa Mirim 

CRQ — Comissão para o Desenvolvimento da Bacia do Rio Quaraí 

CDCL — Comissão Demarcadora e Caracterizadora de Limites 

SP — Setor Privado 

AL — Administração Local 

O Setor Privado aqui tratado é constituído pelas seguintes instituições: Universidade 

Federal de Pelotas, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Associação Brasileira de 

Integração, Confederação dos Trabalhadores da Agricultura, CUT-Regional/Rio Grande do 

Sul, empresários. Quando nos referimos à Administração Local estamos pensando na Polícia 

Federal, no Governo do Estado do Rio Grande do Sul,7 na Comissão Estadual de 

Desenvolvimento Integrado da Fronteira, no Conselho para o Desenvolvimento do Extremo 

Sul, no Conselho Parlamentar do Sul (Coparsul) e nas Prefeituras dos Municípios de Santana 

do Livramento, Jaguarão, Chuí, Quaraí, Pelotas, Bagé, Uruguaiana e Santa Vitória do Palmar. 

 

Tabela 3 

Matriz Inteorganizacional da Integração Fronteiriça Brasil-Uruguai 

 MRE  CGC CDF CF CLM Ag CRQ CDCL SP AL 

MRE  3  2 3  2 2 2 3 

CGC 2  5  3  2 2   

CDF 2    3  2 2   

CF 2  3  2 3   2  

CLM   3   5   2 3 

Ag   3 3 3    2 3 

CRQ   3 3     2 3 

CDCL   4  3 3     

SP   2 3 3 4 3   3 

AL 3  2 3 4 3 4  2  

 

 

Durante o período de transição, a Comissão Geral de Coordenação definia os temas e 

criava os mecanismos para tratar dos interesses de ambos os países. Dentre as suas tarefas 

estava a de manter a continuidade dos trabalhos dos Comitês de Fronteira e a de zelar pela 
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discussão das questões ambientais e do desenvolvimento institucional do processo de 

integração fronteiriça. 

A Comissão de Desenvolvimento Conjunto das Zonas Fronteiriças tinha como 

objetivo analisar e apresentar projetos, "de forma conveniente e viável", para a administração 

dos programas de desenvolvimento nas zonas fronteiriças. 

A Comissão Geral de Coordenação e a Comissão de Desenvolvimento Conjunto das 

Zonas Fronteiriças são órgãos binacionais, cuja seção brasileira é representada pelo Ministério 

das Relações Exteriores. Na prática, a Comissão de Desenvolvimento Conjunto das Zonas 

Fronteiriças foi o órgão de avaliação do estado das relações entre os dois países, enquanto a 

Comissão Geral de Coordenação representou o foro anual de avaliação dos assuntos 

fronteiriços, estando ambas hierarquicamente acima das comissões regionais e locais. 

Os Comitês de Fronteira visavam promover a coordenação dos órgãos encarregados do 

desenvolvimento na área, bem como facilitar a circulação de bens, pessoas e veículos. Eram 

fóruns bilaterais, sob a responsabilidade dos Ministérios das Relações Exteriores, de caráter 

consultivo/recomendativo. Seus membros podiam estabelecer soluções rápidas e pragmáticas, 

dentro dos limites de suas competências, toda vez que os projetos fossem consensuais. 

Foram formados quatro Comitês de Fronteira: Rivera-Livramento; Rio Branco-

Jaguarão; Chuy-Chuí; Artigas-Quaraí. Do lado brasileiro, eram compostos por representantes 

do Ministério das Relações Exteriores, dos Poderes locais (prefeitos e vereadores) e dos 

setores privados da região (professores, profissionais liberais, comerciantes, empresários, 

sindicalistas e ONGs), todos sob a coordenação do MRE. 

A Comissão de Desenvolvimento Conjunto das Zonas Fronteiriças e os Comitês de 

Fronteira eram órgãos fundamentais para a coordenação satisfatória do processo integrativo, 

servindo como principal canal de articulação institucional entre os Poderes locais e o federal. 

A Comissão Técnica Mista da Lagoa Mirim teve caráter executivo no que se refere ao 

desenvolvimento socioeconômico da região, bem como nas questões de abastecimento de 

água, controle dos fluxos hídricos, energia, transportes e meio ambiente. 

A Agência para o Desenvolvimento da Bacia da Lagoa Mirim, órgão vinculado 

administrativamente à Universidade Federal de Pelotas, era uma instância de assessoria e 

execução para a Comissão Técnica Mista da Lagoa Mirim. Seu objetivo era prestar apoio 

técnico, administrativo e financeiro àquele órgão, visando a execução do Tratado da Lagoa 

Mirim. 
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A Comissão Técnica Mista da Lagoa Mirim e a Agência para o Desenvolvimento da 

Bacia da Lagoa Mirim eram, então, os órgãos com maior vitalidade no processo integrativo na 

região fronteiriça, sobretudo a segunda por ter agregado em torno de si um leque de funções 

administrativas fundamentais para o andamento da integração. No entanto, é provável que 

suas expectativas e objetivos ultrapassassem as condições que a centralização federal 

permitia. Acrescente-se, ainda, a restrita capacidade de alocação de funcionários, orçamentária 

e de equipamentos à disposição desse organismo. A Comissão para o Desenvolvimento da 

Bacia do Rio Quaraí coordenava as políticas de desenvolvimento, supervisionava e executava 

projetos no âmbito do "Protocolo de Cooperação do Rio Jaguarão". 

Essas comissões locais eram compostas por representantes do Ministério das Relações 

Exteriores, do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, dos Municípios envolvidos (Pelotas 

e Quaraí) e do Setor Privado (com voz, mas sem direito a voto). 

A Comissão Demarcadora e Caracterizadora de Limites foi o organismo responsável 

pelo estatuto jurídico da Fronteira; tinha interlocução (direta ou indiretamente) com todos os 

outros órgãos citados na Matriz. Atuou apenas na resolução de controvérsias, sendo composta 

por representantes dos Ministérios das Relações Exteriores dos dois países. 

Apesar de as Administrações Locais e o Setor Privado terem participado 

significativamente dos processos informais de integração, institucionalmente não houve uma 

articulação formal consistente entre eles e os órgãos centrais de decisão.  

O Setor Privado buscou maior atuação nos órgãos decisórios regionais (Comitês de 

Fronteira, Comissão Técnica Mista da Lagoa Mirim etc.), mas esta, na prática, permaneceu 

restrita. Alguns organismos se destacaram na busca por participação, como foi o caso da 

Associação Brasileira de Integração, da Confederação dos Trabalhadores da Agricultura e das 

Universidades. 

Dentre as Administrações Locais destacaram-se, por sua mobilização, a Associação 

dos Municípios da Zona Sul, além das Prefeituras e Câmaras de Vereadores das zonas 

fronteiriças. 

Deste modo, conforme a literatura consultada e as entrevistas realizadas, os obstáculos 

mais importantes no processo de integração na fronteira não foram os de caráter institucional, 

mas sobretudo as chamadas "áreas problemas", quais sejam: 

i) questões legais e harmonização legislativa; 

ii) inexistência de diagnósticos socioeconômicos regionais e projetos (públicos 

e privados) em condições de serem financiados; 
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iií) carência de recursos e capacidade técnica para realizar os projetos; 

iv) distanciamento dos centros decisórios federais em relação à região. 

Um estudo mais completo das chamadas "áreas problemas" do processo de integração 

pode ser encontrado no Relatório BID/INTAL (1994), do qual destacamos os seguintes 

pontos: 

a) As dificuldades jurídicas resultaram do fato de a região da fronteira ser palco do 

encontro e confronto de dois sistemas legais nacionais, existindo uma grande barreira jurídica 

a impedir que muitos dos acordos e colaborações já existentes entre as sociedades fronteiriças 

fossem considerados como atividades legais. Tem-se dado pouca atenção à harmonização 

legislativa dessas atividades binacionais. 

b) Quanto aos diagnósticos socioeconômicos e às atividades de planificação, houve 

poucas iniciativas de definição de planos para alcançar objetivos e metas visando o 

desenvolvimento integrado da região, incidindo negativamente na capacidade de captação de 

recursos para os projetos integracionistas. 

c) A falta de recursos parece ter sido um dos principais problemas encontrados na 

região de fronteira; entretanto, o problema não está simplesmente na .falta de dinheiro, mas 

também na inconsistência de muitos projetos e nas barreiras jurídicas ao financiamento de 

programas binacionais. 

d) Enfim, quanto à participação dos "protagonistas da fronteira" nos centros de 

decisão, há um comportamento pragmático que, de alguma forma, levou à integração política 

entre os dirigentes regionais e os órgãos da administração federal, visando harmonizar 

iniciativas e evitar as contradições entre o plano nacional e a "integração de fato" 

desenvolvida e aprofundada pelas comunidades e administrações locais/regionais. 

As relações fronteiriças entre o Brasil e o Uruguai podem ser consideradas bem- 

sucedidas, existindo um arcabouço institucional, jurídico e diplomático, que, no entanto, não 

se refletiu na constituição de corpos administrativos específicos, coincidindo com a intenção 

de evitar a burocratização do processo de integração. Isso resultou também da reduzida 

estrutura funcional e da escassez de recursos. Pudemos constatar que prevaleceram 

mecanismos informais no cotidiano das relações de fronteira entre os dois países, 

influenciando profundamente o tipo de coordenação política e administrativa.  

Nesse caso, no topo da Escala de Coordenação está o Ministério das Relações 

Exteriores (Tabela 3), especificamente a Divisão de América Meridional-1. No âmbito 
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federal, dois órgãos merecem destaque como centros de coordenação: a Comissão Geral de 

Coordenação e a Comissão de Desenvolvimento Conjunto das Zonas Fronteiriças. 

Os atores mais ativos, e que exerceram algum tipo de coordenação política e/ou 

administrativa, foram o Governo do Estado do Rio Grande do Sul e seus departamentos (a 

Secretaria da Agricultura, dos Transportes, de Obras, do Meio Ambiente, a Companhia para o 

Desenvolvimento do Rio Grande do Sul, dentre outros), as Prefeituras dos municípios 

fronteiriços (Santana do Livramento, Bagé, Pelotas, Jaguarão, Chuí, Quaraí, dentre outras) e 

os Setores Privados (centros comunitários, sindicatos de trabalhadores e empresários, ONGs 

ambientalistas, Universidades etc.). Outros órgãos relevantes foram os Comitês de Fronteira. 

Em termos mais localizados, dois casos de coordenação dos assuntos fronteiriços 

também merecem destaque: a Comissão Técnica Mista da Lagoa Mirim e a Comissão Técnica 

Mista da Bacia do Rio Quaraí. 

O modelo administrativo implementado buscou reduzir o corpo burocrático federal 

responsável pelas negociações, regionalizando a execução (quanto aos recursos, aos 

equipamentos e ao quadro de funcionários) e parte da coordenação. Contudo, o poder central 

representado pelo Ministério das Relações Exteriores permaneceu como o principal 

aglutinador e coordenador, centralizando a definição dos projetos e as decisões finais. Deve-se 

assinalar que a ação do Ministério de Integração Regional (MIR) deixou de existir quando foi 

criada a Agência para o Desenvolvimento da Bacia da Lagoa Mirim (ligada à Universidade 

Federal de Pelotas) — o MIR transferiu suas responsabilidades para essa Universidade, 

deixando de participar na região. 

O Ministério das Relações Exteriores trabalhou em cooperação com os departamentos 

do Estado do Rio Grande do Sul e dos Municípios fronteiriços, seguindo uma perspectiva 

desburocratizante que dificultou a definição da origem e do montante dos recursos aplicados, 

assim como a especificação das respectivas funções. Os projetos coordenados pelos órgãos 

locais nem sempre tiveram um orçamento específico, nem mesmo um quadro funcional 

estável. 

 

2.4 — Conclusões  

Os diferentes órgãos públicos intervenientes nas negociações relativas à integração 

regional possuíam distintas percepções. Como vimos na primeira seção, relativa aos 

fundamentos teóricos explicativos da estrutura decisória, a cultura burocrática pode criar 
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interesses específicos inerentes a cada um dos órgãos burocráticos, em parte determinados 

pelas suas atribuições dentro do processo. Em alguns momentos, esses interesses geram 

conflitos entre diferentes esferas da administração pública ou limitam a capacidade de 

absorção de demandas provenientes do setor privado. 

Como ficou claro nas matrizes interorganizacionais específicas, para a Tarifa Externa 

Comum (TEC), para as relações Brasil-Chile e para a integração fronteiriça, existiriam 

mecanismos institucionais capazes de absorver a participação de estados (províncias), de 

municípios, do setor privado etc. No entanto, não tiveram suficiente capacidade de absorção 

do conjunto das reivindicações setoriais, regionais e corporativas. Assim, o setor privado e o 

setor público não federal (estados e municípios) direcionaram suas pressões e reivindicações 

para os interlocutores tradicionais. Conseqüentemente, estes receberam mais atenção do que 

os órgãos diretamente envolvidos com a integração regional, pelo menos no que se referia a 

objetivos específicos. 

As tarefas de definição de estratégia, de negociação, de execução e de 

acompanhamento dos processos de integração regional foram responsabilidade do Poder 

Executivo federal. A análise da experiência brasileira indica que, dentro dele, alguns órgãos 

do Ministério das Relações Exteriores se incumbiram prioritariamente dessas tarefas, ao 

menos na posição de coordenadores. No caso da Tarifa Externa Comum do Mercosul, a 

participação de outros ministérios se deu diretamente, com seus funcionários desempenhando 

em muitos casos o papel de coordenadores de subgrupos. Porém, manteve-se nesse Ministério 

o papel de coordenação geral e a tarefa, eventual, de tomar decisões de arbitragem na 

ocorrência de posições divergentes. Essa situação pareceu natural na perspectiva do Estado 

brasileiro, visto que a política de integração regional foi considerada parte das relações 

exteriores. 

Ao Parlamento coube, até a reunião de chefes de Estado em Ouro Preto (dezembro de 

1994), um papel consultivo e secundário. No Brasil, os tratados internacionais devem ser 

discutidos pelas Comissões de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados e do Senado 

Federal, e ratificados pelo voto do Congresso Nacional. A seção brasileira da Comissão 

Parlamentar Conjunta do Mercosul, ainda que presente nas negociações desde 1991, 

restringiu-se a um acompanhamento formal e parcial das atividades do Conselho do Mercado 

Comum e do Grupo Mercado Comum. A realização de algumas audiências públicas, como 

dissemos anteriormente, apenas correspondeu à necessidade de responder a pressões 

específicas. 
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Na parte da pesquisa em que foi estudado o processo negociador que resultou na 

definição da Tarifa Externa Comum, pôde-se observar que a Subsecretaria-geral de Assuntos 

de Integração, Econômicos e de Comércio Exterior do MRE  exerceu o papel de coordenadora 

da parte brasileira.  

Além da coordenação do Ministério das Relações Exteriores houve intensa 

participação de outros órgãos, cabendo a condução das negociações específicas da TEC à 

Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda. Os resultados da pesquisa 

sugerem ter havido bom nível de entendimento entre os diferentes segmentos da 

administração brasileira. Outros interessados participaram da fase de formulação das posições 

do Brasil, ou ao menos da discussão de propostas; dentre estes, técnicos de escalões inferiores 

do Departamento Técnico de Tarifas da Secretaria de Comércio Exterior, do Ministério da 

Indústria, do Comércio e do Turismo, do Ministério da Agricultura e outros.  

Ao mesmo tempo, ocorreu uma espécie de especialização informal em diferentes 

ministérios, secretarias, departamentos e divisões. Isto é, mesmo não existindo nos ministérios 

órgãos especificamente voltados para as tarefas da integração regional — com exceção do 

Ministério das Relações Exteriores —, a experiência adquirida possibilitou a formação de 

especialistas com alto nível de excelência, que garantiram a memória e a competência do 

Estado brasileiro. 

Certas dificuldades e, provavelmente, alguma debilidade na capacidade negociadora 

brasileira podem ter sua origem na relativa inconstância na formação das equipes. Isso, 

todavia, não é peculiar à política de integração regional. Uma das razões está no fato de que 

planos de carreira no interior do governo federal existem apenas em alguns órgãos (Forças 

Armadas, diplomacia, Receita Federal etc.) e em algumas agências da administração indireta 

(Banco Central, Polícia Federal etc.).  

A estrutura do Mercosul caracterizou-se pela coexistência entre formalidade e 

informalidade, permanecendo sempre a formulação estratégica e as decisões concentradas no 

Conselho do Mercado Comum, cabendo aos seus integrantes a tarefa de mediação entre as 

diferentes demandas surgidas na administração e em outras instituições do Estado e na 

sociedade. 

Visando uma síntese dos três casos estudados, apresentamos a Matriz dos Centros de 

Coordenação (Tabela 4), também elaborada a partir da Escala de Guttman.  

Tabela 4 

Matriz dos Centros de Coordenação nos Três Casos Estudados  
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 MRE MF SGAIECE DMRE CF CLM CRQ 

CASO I 9 9      

CASO II 9  8 6    

CASO III 9    6 8 8 

MRE — Ministério das Relações Exteriores 
MF — Ministério da Fazenda  
SGAIECE — Subsecretaria-Geral de Assuntos de Integração, Econômicos e Comércio 

Exterior 
DMRE — Departamentos do Ministério das Relações Exteriores 
CF — Comitê de Fronteira 
CLM — Comissão Técnica Mista da Lagoa Mirim 
CRQ — Comissão para o Desenvolvimento do Rio Quaraí 
 

Uma das características das relações internacionais contemporâneas (Keohane, 1992; 

Lafer e Fonseca Júnior, 1994) tem sido a mudança na posição relativa das questões 

econômicas, consideradas até os anos 70 como pertencentes à "baixa política", passando ao 

patamar de questões essenciais e ocupando em parte o espaço daquelas anteriormente 

chamadas de "alta política", particularmente da estratégia. Dessa forma, os instrumentos das 

relações externas dos Estados foram, paulatinamente, se modificando e abrindo espaço para o 

crescimento do status dos órgãos voltados à formulação e à execução da política exterior 

econômica. 

Diante dessa nova realidade, aumentou a preocupação com a adequação do Estado ao 

processo de integração regional, aos possíveis cenários futuros e ao aprimoramento de sua 

profissionalização. Nesse sentido, coloca-se a necessidade de se criar carreiras bem 

estruturadas e definidas, que poderiam consolidar e melhorar a qualidade dos negociadores 

brasileiros nos processos decisórios e operacionais da integração. Algumas tentativas de 

coordenação foram tomadas visando ao menos aumentar o contato entre os setores dos 

governos nacionais encarregados da política de administração pública no Mercosul. Essa troca 

de informações possibilitou a assinatura de um acordo, em agosto de 1994, entre os órgãos de 

formação do funcionalismo público dos quatro países. 

 

3 — A Estrutura Decisória do Mercosul a partir de 1995 

 



 

 

39 

As modificações introduzidas pelo Protocolo de Ouro Preto, de dezembro de 1994 e 

vigentes a partir de janeiro de 1995, em parte ampliaram a participação da sociedade civil. 

Nesse contexto, foi particularmente relevante a criação do Fórum Consultivo Econômico e 

Social (FCES), composto por representantes das entidades empresariais, dos sindicatos e de 

organizações não-governamentais.  

O Fórum, da mesma forma que os Subgrupos, não integra o processo decisório, sendo 

um órgão de consulta, de discussão e de formulação de propostas. Suas proposições devem ser 

encaminhadas ao Grupo Mercado Comum, que poderá aceitá-las ou não. Em caso positivo são 

levadas ao Conselho do Mercado Comum para decisão final. 

Neste novo período, posterior à assinatura do Protocolo de Ouro Preto, a Comissão 

Parlamentar Conjunta, de certa forma, manteve inalterado seu papel ao não adquirir poder 

decisório. Porém, conseguiu consolidar sua participação na estrutura de decisão, tornando 

obrigatória ao Conselho do Mercado Comum a apreciação de suas recomendações, 

encaminhadas através do Grupo Mercado Comum. Além disso, a Comissão estabeleceu como 

suas funções a aceleração dos procedimentos necessários à entrada em vigor das normas 

emanadas dos órgãos do Mercosul e a participação nas negociações que tratam da 

harmonização das legislações. 

Compete aos órgãos governamentais que participam do Conselho do Mercado Comum 

e do Grupo Mercado Comum absorver as demandas da sociedade, buscando a harmonia entre 

os diferentes interesses existentes. A negociação de interesses é definida, em boa parte, pela 

capacidade de influência dos grupos intervenientes, que no Mercosul é definida também, mas 

não exclusivamente, pela participação de cada grupo na estrutura institucional. 

A seção nacional dos organismos criados pelo Protocolo de Ouro Preto permanece 

coordenada pelo Ministério das Relações Exteriores, tal como havia sido estipulado pelo 

Tratado de Assunção. Mesmo nos casos em que as atribuições são setoriais, por se tratarem de 

estruturas intergovernamentais, prevalece essa forma de coordenação. Exemplo disso é a 

Comissão de Comércio do Mercosul, que apesar de possuir funções voltadas unicamente para 

as questões comerciais do Mercosul, está subordinada à coordenação exercida pelos 

Ministérios das Relações Exteriores de cada país. No caso do Brasil, o órgão responsável 

continua sendo a Subsecretaria-geral de Assuntos de Integração, Econômicos e de Comércio 

Exterior (SGAIECE). 

O único órgão do Mercosul com algum traço de supranacionalidade é a Secretaria 

Administrativa, composta por funcionários indicados por cada Estado-membro que designa 
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entre seus quadros o pessoal requerido pela Secretaria, que a partir desse momento perdem a 

vinculação com seus organismos de origem. A Secretaria possui sede permanente em 

Montevidéu. Até o final de 1996 foi custeada pelo governo uruguaio, mas após a reunião do 

Conselho do Mercado Comum realizada em dezembro de 1996, em Fortaleza, os governos 

dos quatro países acordaram um orçamento conjunto para a manutenção desse órgão. Mesmo 

assim, as funções da Secretaria são apenas burocráticas, ou seja, não possui participação na 

coordenação e tampouco na tomada de decisão. No entanto, sua existência é central para a 

circulação e para a centralização das informações no âmbito do Mercosul. 

Considerando as alterações introduzidas a partir de 1995, após o Protocolo de Ouro 

Preto, pudemos elaborar uma nova Matriz dos Centros de Coordenação (Tabela 5) para a 

seção brasileira do Mercosul, segundo os níveis da Escala de Guttman ou de Coordenação 

anteriormente expostos. 
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Tabela 5 

Matriz dos Centros de Coordenação do Mercosul a partir de 1995 

 

 CMC GMC 

MRE 9 9 

MF 8 9 

D.Min.  5 

PL 3 3 

SP  3 

 
CMC — Conselho Mercado Comum 
GMC — Grupo Mercado Comum 
MRE — Ministério das Relações Exteriores 
MF — Ministério da Fazenda 
D. Min. — Demais Ministérios 
PL — Poder Legislativo 
SP — Setor Privado 
 
De acordo com a Tabela 5, verificamos que o centro de decisão e a coordenação do 

processo de integração, localizados, respectivamente, no Conselho do Mercado Comum e no 

Grupo Mercado Comum, continuam a ser compartilhados no Brasil entre os Ministérios das 

Relações Exteriores e da Fazenda, com certa supremacia do primeiro tendo em vista sua 

atribuição legal de formulação da política exterior. 

Os demais ministérios intervêm nas negociações até o nível 5 da Escala de Guttman, 

ou seja, o da busca de acordos interministeriais, mediante suas participações nos Subgrupos de 

Trabalho (subordinados ao Grupo Mercado Comum), mas não participam da tomada de 

decisão nem tampouco da coordenação do processo. Esses acordos interministeriais visam 

unicamente harmonizar os interesses dos diferentes grupos burocráticos presentes no aparelho 

administrativo estatal.  

Já o Poder Legislativo e o Setor Privado permanecem como atores consultivos, 

participando ativamente somente nas discussões que antecedem as negociações, inclusive 

formulando propostas que serão necessariamente apreciadas pelos órgãos decisórios. Porém, 

não fazem parte do processo decisório e por isso aparecem na Tabela 5 no nível 3 da Escala de 

Guttman, correspondente à comunicação de duas vias. 
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4 — Considerações Finais 

 

A política brasileira de integração regional tem sido atribuição do Ministério das 

Relações Exteriores, que, portanto, desempenha papel significativo no processo decisório e 

nos rumos da integração do Cone Sul. O exame dessa política pode, talvez, detectar a 

existência de dificuldades, inconsistências e contradições. Ao mesmo tempo, é certo que não 

se cristalizaram no policy making da administração brasileira perspectivas contrapostas ou 

alternativas à atual estratégia, ao menos no plano da formação de grupos burocráticos de 

interesse. Pode-se dizer que prevalece uma concepção clássica de fazer política: dar os passos 

possíveis e, antes de avançar para outros patamares, consolidar os já alcançados. 

É importante registrar que a estrutura decisória do Mercosul apóia-se na negociação 

intergovernamental, sem a criação de órgãos supranacionais, como no caso europeu. As 

motivações da seção brasileira, compartilhadas por argentinos, uruguaios e paraguaios, sobre 

essa questão têm levado, a partir de 1986, à defesa do intergovernamentalismo como forma de 

evitar os riscos que uma estrutura supranacional traria, na medida em que fosse autônoma em 

relação aos Estados nacionais, podendo criar uma lógica de ação ou estratégia próprias. 

A perspectiva do Brasil, razoavelmente homogênea entre os formuladores de política 

externa, é a de que o processo de integração regional deve continuar avançando sob o formato 

intergovernamental, ao menos por ora. Esta colocação é necessária pois nos permite apreender 

um elemento constitutivo fundamental das atuais posições do governo brasileiro: não se trata 

de redesenhar os instrumentos administrativos necessários à negociação, mas apenas de 

aperfeiçoar aqueles já existentes. Portanto, devem permanecer os atuais órgãos de 

coordenação, que contam com a colaboração plena das instâncias administrativas e políticas 

que detêm os conhecimentos e sabem quais são os espaços que favorecem em termos relativos 

e/ou absolutos os interesses nacionais. Resulta dessa percepção o formato administrativo 

defendido e aplicado pela seção brasileira no processo de integração regional.  

As persistentes dificuldades na articulação de interesses e pressões provenientes dos 

demais órgãos governamentais no que se refere às políticas de integração regional, sugerem a 

necessidade de maior troca de informações e, eventualmente, o aperfeiçoamento dos 

mecanismos decisórios já existentes a fim de facilitar a acomodação dos diferentes interesses 

presentes na âmbito nacional. 
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A preocupação com a harmonização desses interesses reflete a importância da adesão 

de distintos grupos sociais à idéia da integração regional (Vigevani et alli, 1997). De acordo 

com as diferentes perspectivas teóricas que têm discutido os fenômenos da cooperação e da 

integração (funcionalista, liberal intergovernamentalista, marxista etc.), a questão da adesão 

dos atores sociais é da maior relevância para a estabilidade e continuidade do processo. De 

fato, mesmo havendo ganhos globais, é preciso que esta percepção se generalize, visto que, do 

contrário, poderá estimular a percepção inversa de custos distributivos negativos, 

potencialmente causadores de oposição política e social (Pastor e Wise, 1994). 

No caso brasileiro, a participação do setor privado nos órgãos do Mercosul —

Subgrupos de Trabalho e Fórum Consultivo Econômico e Social — não tem sido suficiente 

para aperfeiçoar a formação da vontade nacional, objetivo complexo uma vez que essa 

vontade é atribuição constitucional dos órgãos do Estado, em última instância detentor da 

soberania popular. 
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Notas 

 

 

                                                           
 
1 Colaboraram na pesquisa Bernardo Ricupero, Fábio Abdala de Andrade e João Paulo Veiga. 
2 Agradecemos a colaboração do Ministério das Relações Exteriores, particularmente da 
Fundação Alexandre de Gusmão (Funag) e da Subsecretaria Geral de Assuntos de Integração, 
Econômicos e de Comércio Exterior, da Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) e 
dos funcionários do Ministério da Fazenda e do Banco Central, cujas contribuições foram 
fundamentais para a realização da pesquisa. 
3 Vale a pena lembrar que os órgãos do Mercosul eram coordenados pelo representante do 
país detentor da presidência pro-tempore, rotativa a cada seis meses entre os quatro países-
membros. 
4 A exceção foi o Grupo Ad-Hoc de Assuntos Institucionais — constituído por funcionários 
dos Ministérios das Relações Exteriores — cuja finalidade era determinar e adequar a 
estrutura do Mercosul às mudanças institucionais que iriam ocorrer ao longo do período de 
transição. Suas discussões não estavam ligadas à Tarifa Externa Comum, mas foram 
determinantes para as alterações institucionais introduzidas pelo Protocolo de Ouro Preto. 
5 Nos três casos estudados, diferentes instituições foram ativas. A fim de identificar quem 
participou dos diferentes processos, cada caso contará com uma relação dos organismos mais 
relevantes envolvidos. 
6 Participam neste caso a Divisão de América Meridional-1 e a Agência Brasileira de 
Cooperação. 
7 Participam as seguintes Secretarias de governo: Agricultura, Saúde, Planejamento Territorial 
e Obras, Transportes, Educação. 


