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Diferentes projetos nacionais



As grandes dissimetrias

Países 
Nº de 
habitantes1 

Extensão 
territorial2 

PIB (GDP) [em 
milhões de 
US$]3 

Volume de 
importações de bens 
e serviços [BoP, em 
milhões de US$] 4 

Volume de 
exportações de bens, 
serviços e rendimento 
primário [BoP, em 
milhões de US$]5 

Área de 
florestas6 

Representatividade 
do voto7 

Brasil 
207.652,86 

 

8.515.770 km² 

 
1.796.186,59 217.795,93 229.280,73 59,0%  

0,000207076 

 

Argentina 
43,847.43 

 

2.780.400 km² 

 
545.476,10 73.587,76 73.527,66 9,9% 

0,000957867 

Uruguai 
3,444.01 

 

176.220 km² 

 
52.419,72 10.575,61 15.655,92 10,5% 

0,005226466 

Paraguai 6,725.31 406.752 km² 27,424.07 10.838,55 11.945,20 38,6% 
0,002676457 

Venezuela 31,568.18 912,050 km² - 8 - 9 29.291,00 52,9% 
0,000570194 

                                                           
1 Dados retirados do site Banco Mundial (2016). Disponível em <https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL>. Acesso em 25 março 2018. 
2 Dados retirados do site Banco Mundial (2017). Disponível em <https://data.worldbank.org/indicator/AG.SRF.TOTL.K2>. Acesso em 26 março 2018. 
3 Dados retirados do site Banco Mundial (2016). Disponível em <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD>. Acesso em 25 março 2018. 
4 Dados retirados do site Banco Mundial (2016). Disponível em <https://data.worldbank.org/indicator/NE.IMP.GNFS.CD>. Acesso em 25 março 2018. 
5 Dados retirados do site Banco Mundial (2016). Disponível em <https://data.worldbank.org/indicator/BX.GSR.TOTL.CD>. Acesso em 25 março 2018. 
6 Dados retirados do site Banco Mundial (2015). Disponível em <https://data.worldbank.org/indicator/AG.LND.FRST.ZS?view=chart>. Acesso em 25 março 2018. 
7 Relação entre Representantes no Parlamento/Nº de Habitantes. 
8 O País não forneceu estes dados ao Banco Mundial. 
9 O País não forneceu estes dados ao Banco Mundial. 



Dissimetrias economicas...



Dissimetrias econômicas



I. Dissimetrias: críticas ao Mercosul

• Vantajoso ou desvantajoso aos países-membros?

• Complicado e lento sistema de solução de controvérsias
– limitado à iniciativa dos países como litigantes

• Não supera as dissimetrias econômicas e populacionais entre os integrantes



Diagnóstico: inadequação institucional do Mercosul

• Peso único dado ao voto de cada país ignora enormes dissimetrias democráticas e econômicas

• Dissimetria democrática

• Dissimetria econômica: Brasil é o maior exportador, com o maior PIB, mas menos representado

• IPEA: argumentos a favor de mudanças na pauta de comércio regional

• Cada membro do mercosul tem seu projeto de future diferente, adequado ao perfil geo ecoõmico
e demográfico do país



III. Soluções

• Transformação do bloco em feixe interrelecionado de tratados bilaterais

• Bilaterais, pois aumentam a liberdade de negociação atenta às diferenças entre signatários

• Interrelacionado, pois pode contar com componentes comuns, inspirados nas experiências
positivas do Mercosul e da OMC.



Vantagens

• Desnecessidade de zona aduaneira, facilitando abertura e desembaraço

• Cláusulas obrigatórias aos modelos de acordos de comércio e cooperação
– Regras de origem comuns

• Brasil e Argentina: atualizar antigos acordos e protocolos

• Facilidade para cada um dos estados negociar acordos aduados aos respectivos projetos de futuro
e possibilidades, entre si e com outros países ou grupos de paises



Obrigado


