
SEMINÁRIO “LIVRE COMÉRCIO NA AMÉRICA 
DO SUL”: OPORTUNIDADES, DESAFIOS E 

PRÓXIMOS PASSOS
Lia Baker Valls Pereira 

UERJ/FCE/PPGRI

Pesquisadora Associada FGV/IBRE

Brasília, 3 de outubro de  2019



Uma área de livre comércio: motivação e resultados ?

• Motivações econômicas: ganhos de mercados e de espacializações.

• O comércio intra-regional gerando externalidade para ganhos no comércio extra-
bloco.

• Motivações institucionais: “assegurar a não reversão de reformas”

• Motivações políticas: poder de barganha, estabilidade politica.

• ALCSA (1993)  e a proposta ALADI 



Participação (%) da América do Sul nas exportações dos 
países
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Participação (%) da América do Sul nas importações dos 
países
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O contexto do anos 2000/2015

• Papel da China

• Respostas distintas pós crise de 2008: Mercosul e Aliança do Pacífico

• Prioridades da maior economia da região: Mercosul como exemplo ? Concilia  
com postergações do cronograma, o tema da IIRSA

• Criação de exceções no Mercosul



Qual a importância da integração sul-americana?

• Países da região já possuem acordos amplos com Estados Unidos e União 
Europeia.

• Os desafios para elevar a produtividade das economias da região, que será 
agravada com o impacto da Revolução 4.0

• Mundo fragmentado? Anos de 1980 e o projeto sul-americano para um 
regionalismo aberto. 

• Anos 2000: China e Estados Unidos e o fortalecimento do “regionalismo aberto”



Connecting the DOTS: A road map for better integration in 
Latin America and Caribbean Coordenado por Mauricio 
Mesquita, 2018
• O comércio intra-regional/comércio extra-bloco.

• Existência de uma rede extensa de acordos que cobre cerca de 85% do comércio

• Discute as motivações que não divergem das já mencionadas

• Ressalta a diversidade de compromisso nas áreas de investimentos e serviços.



Connecting the DOTS: A road map for better integration in 
Latin America and Caribbean Coordenado por Mauricio 
Mesquita, 2018

Agenda proposta 

• Criar a ALC: duas vias

• Principal obstáculo: as regras de origem: permitir acúmulo das regras a serem
negociadas a partir dos acordos existentes e/ou harmonizar as regras via uma
negociação de um ALC para a região.

• Mesmo tema deve ser tratado na Área de Livre Comércio da América do Sul.

• A fragmentação impede ganhos de produtividade ao inibir o livre fluxo dos bens
intermediários



ALC DA AMÉRICA DO SUL: A AGENDA PENDENTE 

• Regras de origem

• Facilitação de comércio 

• Investimento (AFCI, como  modelo?), serviços (listas positivas ou negativas), 
normas fitossanitárias e técnicas, direitos de propriedade intelectual 
(biodiversidade)

• Criar instituições críveis para a solução de controvérsias.

• Crucial: a integração física, energética e de telecomunicações.



ALC DA AMÉRICA DO SUL: A NOVA AGENDA

Economia digital

• Plataformas digitais de exportação

• Comércio de serviços de TI, profissionais, educação, saúde.

• Base de dados

• Normas estáveis e ambiente que facilite a integração. Um tema, por exemplo, a
questão da privacidade dos dados

Cadeias globais de valor e as novas formas de produção 



Temas além do comércio

Temas além da agenda de comércio 

• Questões de segurança nas fronteiras

• O tema migratório

• O apoio aos organismos multilaterais

• Politica de comércio não está dissociada das questões de politica externa e das
diretrizes das políticas domésticas.



Perspectivas

• Concentrar, num primeiro momento, na consolidação do livre comércio de 
mercadorias (inclui regras de origem, barreiras fitossanitárias, técnicas, 
procedimentos aduaneiros).

• Comércio de serviços : requer mudanças de regulações domésticas se não for 
apenas ofertar o que já é a condição vigente. Ao mesmo tempo consolidar os 
acordos de investimentos. 

• Compras governamentais e DPI.

• Entender a integração sul-americana como um instrumento que pode auxiliar 
para a melhora da produtividade da economia.

TUDO DEPENDE, PORÉM, DE VONTADE POLÍTICA E NESSE CASO...


