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RESUMO 

 

A União Europeia, desde sua formação, vem representando para o Brasil um de 
seus principais parceiros comerciais. Com a criação do Mercosul o diálogo 
econômico latino-europeu passou a se concentrar no novo bloco sul-americano. 
Contudo, a UE alterou sua forma de relacionamento econômico com o Cone Sul 
ao perceber o potencial brasileiro, e em 2007 propôs ao Brasil uma parceria 
estratégica exclusiva, fato que gerou certa instabilidade com os países vizinhos. 
Apesar de firmar uma parceria estratégica com o Brasil, as negociações em torno 
de um Acordo de Livre Comércio entre Mercosul e UE se desenrolam até os dias 
atuais entre os dois blocos que possuem grandes assimetrias. Este trabalho 
busca compreender, através de uma perspectiva neoliberal, focada na 
Interdependência Complexa, de um contraponto baseado nas Teorias do 
Sistema Mundo e da Dependência e a luz da Teoria Neofuncionalista, o papel 
brasileiro nas relações mercosulinas com a UE e no Acordo de Livre Comércio 
que vem sendo negociado. 
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Introdução 

 

 As relações econômicas entre Brasil e Comunidade Econômica Europeia 

(CEE) remontam os anos 60, segundo Iglesias (2010) o Brasil “ha recurrido a la 

‘opción europea’ para desligarse de la dependencia respecto a Estados Unidos, 

el otro eje asimétrico”. Outrossim, com o Ato Único Europeu (1987) a cooperação 

econômica entre o bloco e o Brasil se intensifica a ponto da antiga CEE retornar 

ao posto – que nos anos anteriores pertencia aos EUA – de primeiro parceiro 

comercial do país, de forma que um terço das vendas da América Latina para a 

CEE configuravam exportações brasileiras, e na contramão das exportações da 

Comunidade um quinto eram destinadas ao Brasil (MEDEIROS; LEITÃO, 2009). 

 Segundo Medeiros e Leitão (2009) o bloco europeu percebia o país sul-

americano como uma grandeza equivalente no aspecto econômico, uma vez 

que, o Brasil era um país em desenvolvimento e configurava entre os dez 

maiores PIBs do mundo nos anos 90. Dessa forma, em 1992 surge o Acordo-

Quadro de Cooperação entre CEE e o Brasil e a partir de então, as relações 

começam a se estreitar, tanto que, em 1994, um novo Acordo-Quadro de 

Cooperação é firmado entre o país e o Banco Europeu de Investimento. Isto é, 

a cooperação entre Europa e Brasil é incitada pois o bloco europeu percebe a 

concorrência que o país poderia representar no cenário latino-americano. 

Não obstante, o surgimento do Mercosul em 1991 com a assinatura do 

Tratado de Assunção por Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, atraiu a atenção 

europeia. E, em 1995, a UE aprofunda suas relações com o bloco mercosulino 

através do Acordo-Quadro de Cooperação Inter-regional UE-Mercosul. De forma 

que as relações econômicas entre Brasil e o bloco europeu saem de um foco 

bilateral e são trabalhados a partir da regionalidade. 

 A luz da Interdependência Complexa, o aprofundamento das relações 

econômicas entre os Estados criaria entre eles uma situação de 

interdependência. Este tipo de relação não significa obrigatoriamente a 

existência de benefícios mútuos, uma vez que para que a interdependência 



 

 

 

ocorra certos custos são implicados.1 Segundo Keohane e Nye (2012) a 

interdependência pode ser assimétrica. Destarte, o Estado com menor nível de 

dependência em relação ao outro tende a barganhar nas relações econômicas. 

Ou seja, este tipo de relação pode ser uma fonte de poder. De acordo com os 

neoliberais institucionalistas as instituições internacionais, como OMC e ONU, 

serviriam para regular estas assimetrias entre os países membros, de forma a 

reduzir esta situação de dependência. 

Esta mudança de foco nas relações econômicas da União Europeia, que 

antes estavam concentradas no Brasil e passaram a ser direcionadas para o 

Mercosul, não ocorreu em especial apenas na América do Sul. A época, a 

economia mundial voltava-se para a formação de blocos econômicos, e 

seguindo as tendências mundiais a União Europeia passou a utilizar um regional 

approach (MEDEIROS; LEITÃO, 2009). 

Segundo Savini (2001) a União Europeia preconizou o fortalecimento das 

relações com o Mercosul, uma vez que os europeus temiam que ocorresse no 

continente sul-americano, o enfraquecimento das relações econômicas como se 

deu com o México, que se voltou para EUA e Canadá após a sua adesão ao 

NAFTA. Já que, a mesma época, os EUA tentavam se aproximar da América 

Latina com a proposta da ALCA, uma área de livre comércio em todo continente 

americano, projeto sugerido na Cúpula de Miami em dezembro de 1994.  

Este projeto, na visão das teorias da Dependência e Sistema Mundo, pode 

ser interpretado como uma forma dos Estados Unidos aumentar a dependência 

dos países latino-americanos frente ao mesmo. A Teoria da Dependência 

defende que o desenvolvimento dos países centrais e a suas relações 

econômicas com os países periféricos gera o subdesenvolvimento destes. Além 

disso, os teóricos da dependência creem que as instituições internacionais 

seriam apenas meios que os países do centro utilizariam para manter a 

dominação sobre os países periféricos (SARFATI, 2005). Segundo as ideias de 

Prebisch, as diferenças entre os países se alarga através do sistema de trocas 

                                                 
1 “[…] a interdependência restringe a autonomia dos Estados e, assim, não se pode saber, a 

priori, quão custosa ou benéfica será essa relação” (SARFATI, 2005, p. 164, grifo do autor).  

 



 

 

 

desiguais. Uma vez que os países em desenvolvimento – ou periféricos – se 

especializam em produzir produtos primários, como as commodities agrícolas e 

os desenvolvidos – centrais – produzem produtos industrializados com maior 

valor agregado (SARFATI, 2005). A Teoria do Sistema Mundo (SM) assume a 

existência da dependência entre os Estados periféricos e centrais, Wallerstein 

(2005) ainda afirma que existiria, além do centro e da periferia, a semiperiferia. 

Na qual se situam países como o Brasil, China e Índia, que estariam localizados 

em algum lugar entre as duas definições anteriores. Além disso, haveria no SM 

uma rara mobilidade entre os países, de forma que os Estados periféricos 

possam se tornar semiperiféricos, e os mesmos possam se tornar centrais. 

 Em 1995, após a proposta da ALCA por parte dos EUA, a União Europeia, 

tendo em vista não perder sua influência na América do Sul, propôs o Acordo-

Quadro UE-MERCOSUL, que entra em vigor em 1999. O acordo vislumbrava a 

criação de uma Zona de Livre Comércio (ZLC) entre os dois blocos econômicos. 

 Esta Zona de Livre Comércio com o bloco europeu, que representava, à 

época, 27% das exportações do Mercosul, seria iniciada com o livre comércio 

nos setores de indústria e serviço, e mais à frente agregaria o setor de agricultura 

(AYERBE, 1998). Da mesma forma que os EUA, na perspectiva das teorias do 

SM e da Dependência, a possível assinatura desta ZLC pode ser percebida 

como uma tentativa de dominação europeia sob a América Latina. 

 Porém, não foram estipuladas datas nem prazos para a conclusão da 

ZLC. Segundo Savini (2001), isso se deveu a dois motivos: primeiramente pela 

situação institucional assimétrica entre os blocos, que geraria uma certa cautela 

por parte do governo brasileiro; e outro motivo seria que a proposta não 

configurava no topo da agenda internacional de nenhum dos dois blocos. Esta 

postura pode estar relacionada ao fato de que a UE estava em meio à 

implementação do Euro como moeda comum, a reforma da PAC (Política 

Agrícola Comum) e em um período de expansão para o Leste Europeu. Já o 

Mercosul estava consolidando sua União Aduaneira e em meio às negociações 

com a Área de Livre Comércio das Américas (Alca) e Área de Livre Comércio da 

América do Sul (Alcsa). 

 Por sua vez, as negociações da Alca progrediram e, em 1996, foi 

estipulado o prazo até 2005 para a formação ZLC nas Américas. Com o 



 

 

 

progresso das negociações na Alca também avançaram as negociações com a 

UE, além das discussões sobre qual acordo birregional o Mercosul privilegiaria. 

Contudo, em relação a ZLC com a UE, o tema agrícola foi ponto de entrave nas 

negociações, pois grandes debates ocorreram sobre a Política Agrícola Comum 

(PAC) da União Europeia. Pondo em evidência a perspectiva neofuncionalista, 

que demonstra a relevância dos atores não estatais e que os Estados não seriam 

os únicos a decidirem o processo de integração (SARFATI, 2005). No caso, as 

pressões das elites internas para a proteção deste setor a produtos advindos do 

Mercosul que teriam um valor menor em comparação aos europeus. 

 

1 PARCERIA ESTRATÉGICA COM O BRASIL: O QUE MOTIVA A MUDANÇA 

DE FOCO NAS RELAÇÕES DA EU COM A AMÉRICA LATINA? 

 

 Apesar do aprofundamento das relações com o Mercosul através do 

Acordo-Quadro de 1995 e das negociações sobre o Acordo de Livre Comércio, 

o foco das relações econômicas europeias com o Cone Sul2 altera-se quando da 

formação de uma Parceria Estratégica UE-Brasil em 2007. 

 Várias são as razões apresentadas para essa mudança de foco. Segundo 

Hoffmann (2009), a mudança ocorre uma vez que o contexto dos anos 2000 era 

bastante diferente dos anos 90. O cenário se transforma com o advento do 11 

de setembro, a crise econômica das grandes potências e o lançamento do Brasil 

no sistema internacional como uma potência em desenvolvimento. 

 Kegel e Amal citando Almeida (2008), comentam que o contexto 

econômico da época permitiu à União Europeia uma visão otimista acerca do 

Mercosul, o qual poderia atingir o modelo de integração europeia e afastar o soft 

power exercido pelos EUA. 

 Mercosul e União Europeia são dois blocos econômicos bastante 

diferentes em sua institucionalização. Os blocos partem do pressuposto de 

Keohane e Nye (2012) de que para que os Estados possam cooperar os mesmos 

dependem de instituições que seriam capazes de regulador estas relações. Os 

atores do sistema internacional buscariam os regimes internacionais para 

                                                 
2 Neste trabalho, entende-se por países do Cone Sul os países membros do Mercosul. 



 

 

 

cooperar e atingir objetivos em comum e para que tenham benefícios muitos. 

Também diante dessa perspectiva os blocos buscam a criação de uma instituição 

para aumentar a cooperação política e econômica entre ambos, a qual seria o 

Acordo de Livre Comércio entre ambos. Porém, as duas instituições 

internacionais diferem bastante quanto a sua institucionalização. 

 Segundo Bela Balassa a integração econômica é vista como um processo 

com vários níveis de ampliação comercial. O primeiro seria a Área de Livre 

Comércio, na qual as tarifas alfandegarias são abolidas, a segunda é a União 

Aduaneira, que cria uma tarifa alfandegária comum. O próximo estágio seria o 

Mercado Comum, onde são abolidos também os movimentos de fatores. E o 

último e mais aprofundado estágio de integração é a União Econômica, na qual 

a UE se encontra (BALASSA apud LAVINAS et al, 1994). 

 O Mercosul, por sua vez, é um bloco econômico voltado para a criação de 

um Mercado Comum, cujo modelo seria a antiga CEE, que propiciou a formação 

da UE como conhecemos hoje. Neste sentido, pode-se perceber uma 

semelhança entre o Tratado de Assunção (TA), carta constitutiva do Mercosul e 

o Tratado de Roma, que atribuía à CEE a mesma missão de estabelecimento de 

um Mercado Comum. Segundo Gomes (2012), apesar do TA adotar objetivos de 

uma Organização Internacional de Integração, o Mercosul possui apenas 

instrumentos típicos de uma OI de cooperação. O bloco mercosulino tem um 

caráter intergovernamental, e não atinge a supranacionalidade sui generis do 

bloco europeu. Segundo Silva e Costa (2013) a supranacionalidade permitiria 

uma maior participação da sociedade civil que já é muito forte na Europa, porém 

não tão presente no dia-a-dia da população dos países mercosulinos. 

 Por outro lado, segundo a Teoria Neoliberal, as instituições podem ser 

mais fortes ou mais fracas a depender de fatores. Cada modelo de integração 

está atrelado às condições históricas, políticas e culturais, que é próprio ao grupo 

de países envolvidos. No caso, a intergovernabilidade seria mais oportuna ao 

Mercosul ao se verificar as assimetrias internas entre os países do bloco (SILVA; 

COSTA, 2013). 

 A União Europeia, motivada pela conjuntura histórica, pelo medo e 

insegurança, além da necessidade de fazer frente a ameaça socialista, buscou 

desde o início a cooperação através supranacionalidade (VENTURA, 2003). Já 



 

 

 

na América do Sul o processo de integração é diferente, o Mercosul faria parte 

do “regionalismo de segunda onda” (SILVA; COSTA, 2013) que surge da vontade 

política dos governos argentino e brasileiro de se aproximar e cooperar para 

atingir objetivos de ambas políticas externas. Segundo Vaz (2002), “Brasil e 

Argentina seguiam com visões convergentes sobre a importância do espaço 

regional como locus de atuação primária e da integração”.  

 Até 1994, com o Protocolo de Ouro Preto, o Mercosul permaneceu 

desprovido de personalidade jurídica. Segundo Santander, a UE teria esperado 

o bloco sul-americano atingir este objetivo para ser concebido um maior 

aprofundamento entre as relações dos dois blocos: 

 

Une fois l'integration sud-americaine dotée de sa personnalité juridique, 
le tissu d'accords préalablement développé laisse la place à l'accord-
cadre Interrégional UE-MERCOSUL. Ce dernier devait, à terme, 
donner naissance à une association interrégionale à caractere politique 
et économique dont le but était de libéraliser réciproquement les 
échanges commerciaux, promouvoir la stratégie d'investment par les 
enterprises et renforcer la cooperation politique au niveau international 
en faisant converger leur position dans les instances internationales 
(2012, p. 195)3 

. 

 Seugundo Keohane e Nye (2012) o grau de instituicionalização das 

instituições internacionais influe no comportamento dos Estados e realmente 

podem afetar as expectativas sobre a solidez dos acordos.  Por outro lado, ao 

mencionar que a União Europeia teria expectativas que o Mercosul atingisse um 

modelo supranacional europeu  é perceptível nesta situação como as ideias da 

Teoria do Sistema Mundo se aplicam: 

 

 (...) l’Union, qui longtemps cru voir  dans le Mercosur le reflet de as 
prope expérience, espérait qu’em favorisant la cohésion régionale sud-
américaine elle pourrait mieux exporter son modele d’integration, 
conforter ses intérêts économiques dans la région et consolider son 
identié et as pojection comme acteur international (2012, p. 193)4 

                                                 
3  Tradução nossa: Uma vez que a integração sul americana dota-se de uma personalidade 
jurídica, o impedimento desenvolvido em acordos anteriores da lugar ao Acordo Quadro UE-
MERCOSUL. Este deve, afinal, dar à luz uma associação inter-regional de caráter político e 
econômico na qual o objetivo seria a liberalização recíproca das trocas comerciais, promover a 
estratégia de investimento entre as empresas e reforçar a cooperação política ao nível 
internacional e assim convergir as suas proposições nas instâncias internacionais. 
4 Tradução nossa:  [...]a União, que por um longo tempo acreditou ver no Mercosul um reflexo da 
sua própria experiência, esperava que ao favorecer a coesão regional sul-americana ela poderia 



 

 

 

 

 Desta maneira, sob um olhar pautado nas Teorias da Dependência e SM 

nota-se a dominação que a UE busca exercer no Cone Sul. Como afirmam as 

teorias, os países centrais tenderiam a impor a sua visão de mundo aos países 

da periferia. Consequentemente, criando a expectativa de que os mesmos 

devem seguir a “cartilha” dos países ricos. 

 Porém, os dois modelos de integração na Europa e no Cone Sul são 

distintos, foram formados em diferentes condições e sobre outras perspectivas 

e objetivos. Portanto, não se pode hierarquizar as fases de integração, ao 

modelo de Bela Balassa, de forma a seguir uma linha progressiva dos estágios 

de integração, aonde a União Monetária deva ser o estágio final a ser atingido, 

pois deve-se considerar que cada modelo possui suas necessidades e 

particularidades além dos seus defeitos e problemas. 

No âmbito do Mercosul, o Brasil chegou a se afastar do processo de 

integração, e até interrompeu sua participação nas instituições do bloco 

temporariamente, durante a desvalorização do Real em 1999, quando Argentina 

impôs barreiras aos seus produtos. Essa característica poderia ter deixado a UE 

cautelosa quanto à possibilidade de uma relação mais intensa não só no campo 

econômico, mas também no político e institucional. Ainda que o bloco tenha a 

denominação de “Mercado Comum do Sul”, o mesmo encontra-se ainda em fase 

de União Aduaneira imperfeita. O que levanta dúvidas por parte da União 

Europeia quanto à possibilidade de criar uma integração mais profunda no 

âmbito econômico entre os dois blocos ao suspeitar que o Mercosul não teria um 

real potencial de crescimento (CARVALHO; LEITE, 2013). 

 Por outro lado, a partir de uma perspectiva do Sistema Mundo como já 

discutido anteriormente, percebe-se nesta situação que a visão de mundo 

eurocêntrica por parte da UE. Ao ter expectativas que o Mercosul atinja uma 

estância supranacional, como defendido por Santander (2012), faz com que esta 

desconsidere que talvez, como já afirmado alguns por autores anteriormente, a 

intergovernabilidade melhor se adapte ao bloco sul-americano. Assim como o 

argumento do afastamento da dominação dos EUA tem suas bases abaladas, 

                                                 
exportar o seu modelo de integração, confrontar seus interesses na região e consolidar sua 
identidade e projeção como um ator internacional. 



 

 

 

pois os EUA representa, assim como a UE, um ator central. Portanto com a 

mesma capacidade de se impor frente os países periféricos e semiperiféricos do 

Cone Sul que a própria União Europeia. Por conseguinte, de acordo com os 

teóricos do SM, seria indiferente para o Mercosul afastar-se de uma dominação 

americana de forma a atrair para si mesmo uma dominação europeia. 

 Para Saraiva e Martins (2009) outro motivo para a aproximação com o 

Brasil deu-se pela preocupação da UE com a presença de governos “não 

liberais” na América Latina, dentro e fora do âmbito do Mercosul: como a 

Venezuela, Bolívia e Equador. 

 

[…] haveria um interesse europeu, dissimulado, de fortalecer o Brasil 
em contraposição ao socialismo bolivariano; de impulsionar a liderança 
brasileira para apoiar a “via brasileña para el desarrollo latino 
americano que concilie mercado y Estado, generando crecimiento y 
promoviendo inclusión social” (p.59). (SARAIVA apud AYLLÓN; PINO; 
SARAIVA, 2014, p.411) 

 

Para Carvalho e Leite (2013), o bloco latino-americano também teria tido 

seus motivos internos para o resfriamento das negociações com a UE. Os 

autores afirmam que com o despontar da China e a crise econômica de 2008, as 

economias em desenvolvimento criaram uma interdependência maior entre si, e 

menos subordinada às potências desenvolvidas. Dessa forma, o Mercosul 

tendeu a ampliar o comércio com a China e região sudeste asiática, enquanto a 

influência da UE e EUA foi reduzida, e assim, o Mercosul deixa em segundo 

plano o Acordo de Livre Comércio com a UE. Além disso, a inclusão de países 

do leste europeu na União trouxe preocupações para o Mercosul no caso do 

firmamento do Acordo de Livre Comércio, pois as concessões aos mesmos 

poderiam ser superiores e reduzir os benefícios esperados para o bloco. 

 

1.1 O TRATADO DE LIVRE COMÉRCIO E SUA ESTAGNAÇÃO 

 

 Acima de tudo, a estagnação do Acordo de Livre Comércio pode ser 

pontuada como o grande entrave nas relações econômicas entre Mercosul e UE. 

Para Carvalho e Leite (2013), as negociações sobre o setor agrícola são o 

principal problema, pois a Política Agrícola Comum Europeia (PAC) da UE é 



 

 

 

rígida e sofre pressão interna dos segmentos agrícolas. Dessa forma, os 

produtos agrícolas brasileiros e argentinos representam uma forte concorrência, 

já que são vendidos a um preço muito mais baixo. 

Segundo Savini “É praticamente inconcebível que a Política Agrícola 

Comum (PAC) venha a ser desmantelada apenas para favorecer as importações 

de produtos agropecuários oriundo do Mercosul” (2001, p. 117). Mas uma vez a 

teoria neofuncionalista se aplica, pois, os Estados não determinam 

exclusivamente o processo, uma vez que dependem de pressões internas das 

elites e grupos de interesse. Isto e o que faz com que a PAC seja tão fortemente 

defendida durante as negociações do Acordo de Livre Comércio.  

Segundo o MRE, para atingir um acordo será necessário concessões de 

ambas as partes, para abertura dos setores frágeis “(…) a UE deverá empenhar 

seus esforços na liberalização de seu setor agrícola ao MERCOSUL. Por outro 

lado, o MERCOSUL terá que aplicar maior empenho na abertura, para os 

europeus, de seu setor industrial” (2012, p. 55). 

 Em 2010 foram revisadas as propostas dos anos anteriores e novas 

propostas melhoradas foram feitas, no entanto, até os dias atuais ambos os 

lados não conseguiram atingir nenhum acordo e ainda não há previsão para a 

criação do Acordo de Livre Comércio entre os blocos. Segundo Malamud (2010) 

a entrada da Venezuela no bloco sul americano e o crescente protecionismo 

argentino são motivos para o esfriamento das negociações. O sistema 

internacional hoje não é mais o mesmo de 20 anos atrás que na ocasião motivou 

o surgimento da OMC. Atualmente surgiram novos global players, em especial a 

China, que vem despontando como gigante no comércio internacional. 

 

It is difficult to explain how the current negotiating impasse has come 
about, since although all the parties involved proclaim they have the 
political will to bring the talks to a successful conclusion, once the 
process gets down to details it becomes impossible to make any 
progress on specific issues. If, on the one hand, the Mercosur countries 
focus on denouncing the Common Agricultural Policy (CAP) and on the 
closure of the European agricultural markets to their products, Europe, 
on the other hand, bewails the protectionist nature of the Latin American 
services and manufacturing sectors (MALAMUD, 2010, p. 101) 

 

 No Dilema do Prisioneiro os atores encontram se em uma situação de 



 

 

 

impasse e podem escolher entre cooperar ou não de acordo com os seus 

interesses, porém eles não podem se comunicar e nem tem poder sobre as 

decisões da outra parte. A partir da visão de Keohane (1984) do Dilema, no 

contexto internacional este tipo de interação ocorreria a todo momento e 

repetitivamente. Surge, então, a estratégia tit-for-tat onde os atores tendem a 

agir de acordo com as ações passadas do outro ator em questão. Ou seja, uma 

vez que uma das partes coopera a tendência é que incite a cooperação da outra. 

Dessa forma, a cooperação geraria a cooperação da outra parte e vice-versa. 

 Aplicando a situação analisada, Mercosul e UE encontram se em um 

impasse com relação ao Acordo de Livre Comércio onde o protecionismo de uma 

parte cria um protecionismo da outra parte, o que acaba por gerar a estagnação 

nas negociações. O Mercosul para proteger-se da dependência que pode ser 

gerada pela relação e União Europeia defendendo a PAC, que é o maior exemplo 

de uma política supranacional existente nos dias atuais. Em todo caso, a visão 

egoísta dos blocos, pautada na Teoria da Escolha Racional, levando em conta 

os seus interesses, faz com que a cooperação não possa ser atingida. 

  

2 O BRASIL EM MEIO ÀS RELAÇÕES ECONÔMICAS ENTRE MERCOSUL E 

UNIÃO EUROPEIA 

 

 Por todos os motivos explanados, a União Europeia revê o seu approach 

em relação ao Cone Sul e forma em 2007 com o Brasil uma de suas strategic 

partnerships. É difícil elencar pontos em comum para todas as parcerias firmadas 

pelo bloco com diferentes países desenvolvidos ou em desenvolvimento. No 

caso do acordo de Parceria Estratégica com o Brasil, além de temas 

econômicos, foram abordados temas ambientais, de direitos humanos e energia. 

Segundo Saraiva “A expectativa brasileira de aumento de investimentos e 

transferência de tecnologia para o Brasil também favoreceram a assinatura do 

acordo " (2014, p. 409). 

 De acordo com a Comissão Europeia este relacionamento entre os dois 

atores pode impulsionar as negociações com o Mercosul, as quais são 

classificadas como um objetivo prioritário da UE, e que ainda, não foram 



 

 

 

concluídas devido a falta de progresso no setor comercial. A Comissão ainda 

menciona o comportamento proativo brasileiro na OMC e G20, e classifica o país 

como um líder regional: 

 

O papel económico e político emergente do Brasil implica também 
novas responsabilidades para este país, enquanto líder a nível 
mundial. A parceria estratégica proposta entre o Brasil e a União 
Europeia deverá ajudar o país a exercer uma liderança positiva no 
contexto internacional e regional e a empenhar-se com a UE num 
diálogo global, estratégico, substancial e aberto, tanto no plano bilateral 
como em instâncias multilaterais e regionais [...]. Nos últimos anos, o 
país emergiu como um campeão dos países em desenvolvimento nas 
Nações Unidas e na OMC. A União Europeia e o Brasil partilham 
valores e interesses fundamentais, incluindo o respeito pelo Estado de 
Direito e pelos direitos humanos, as preocupações relacionadas com 
as alterações climáticas e a prossecução do crescimento económico e 
da justiça social, tanto a nível interno como externo. O Brasil é um 
aliado vital da UE para fazer face a estes e a outros desafios na cena 
internacional (COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS, 2007, 
p. 2). 

 

 Saraiva e Martins (2009) pontuam que a presidência portuguesa na 

Comissão Europeia, com José Manuel Barroso, pode ter impulsionado esta visão 

europeia sobre a possível liderança regional brasileira. Porém, para os autores 

essa concepção não agradava aos vizinhos latino-americanos e causava uma 

tensão na América Latina. O governo brasileiro não possuía tal visão e procurava 

uma maior integração com os países da América do Sul, através, por exemplo, 

da criação da União de Nações Sul-Americanas (Unasul) em 2008.  

Saraiva (2009) afirma que apesar do Brasil possuir limites para se tornar 

um mediador das relações entre a UE e o Cone Sul, a parceria estratégica direta 

com o país traz velozes ganhos aos setores de tecnologia, educação e meio 

ambiente. Porém, esta mudança de foco birregional com o Mercosul para a 

bilateralidade nas relações com o Brasil são contestadas quanto a suas 

vantagens para a economia brasileira. Assim, conforme afirma Gratius: 

 

Para Brasil, la asociación estratégica con la UE tiene tantos beneficios 
como costos. Su relación privilegiada con Europa sirve ante todo para 
elevar y reconocer su ascendente posición global, pero crea también 
un conflicto con sus vecinos y, particularmente, con los países del 
MERCOSUR (2009, p.46) 

 



 

 

 

 Hoffmann (2009) também aponta para os problemas que esta parceria 

estratégica pode gerar e pontua que o mais importante é manter as boas 

relações com os Estados do Cone Sul e com a Argentina em especial. A autora 

reforça a premissa de que as duas abordagens da política externa europeia, 

através do Mercosul ou Brasil, não são incompatíveis, porém a cobertura total 

das duas não pode ser garantida. Uma vez que os países vizinhos, de toda 

América Latina, não compartilham da visão europeia sobre a liderança brasileira. 

Dessa forma, a existência de tal posicionamento explícito por parte do Brasil 

poderia afetar o seu relacionamento com tais países e a integração do Cone Sul 

de forma negativa. Isto acarretaria uma reação contrária à esperada pelos 

europeus de que a parceria com o Brasil poderia ser um meio de avanço das 

negociações com o Mercosul. 

 

2.1 A VIABILIDADE DA LIDERANÇA BRASILEIRA 

 

De toda forma, a parceria estratégica com o Brasil e os entraves na 

relação europeia com o Mercosul “contribuíram para a formação de expectativas 

entre atores econômicos brasileiros de que um acordo poderia ser negociado 

entre o Brasil e a UE” (SARAIVA, 2014, 414). 

 Porém, apesar da imagem de potência regional que o Brasil possui no 

exterior, pontuada inclusive pela UE, Patrício defende que os países do Cone 

Sul e toda América Latina não compartilham da ideia de liderança brasileira: 

 

The immediate reaction of the Brazilian Mercosur partners to the 
launching of the partnership, mainly that of Argentina, was very 
negative, having also been immediately exploited by another candidate 
to the role of South American regional power: Venezuela. According to 
the interviews, Mexico officials also manifested a “lack of 
understanding” about the establishment of a differentiated approach to 
Brazil (HOFFMANN, 2009, p.59). 

 

Para reforçar sua imagem o Brasil tem focado em diversas maneiras de 

manter o seu status de potência no cenário internacional, por exemplo, na busca 

pelo assento permanente no Conselho de Segurança da ONU. Todavia, para 

alcançar um posicionamento de liderança o Brasil precisa buscar em sua região 



 

 

 

o mesmo respaldo que possui no cenário internacional. Um maior apoio do Cone 

Sul ao país pode significar um grande avanço na sua condição de potência no 

sistema internacional (MALAMUD, 2010). 

 Portanto, desconsiderar o Mercosul em meio as relações econômicas com 

a UE pode não ser a melhor solução para a situação. O mais provável seria que 

o Brasil sofresse represálias dos países do Cone Sul assim como ocorrido com 

o Uruguai quando da tentativa de assinar o Acordo Marco de Comércio e 

Investimentos do Uruguai com os Estados Unidos em 2007 (MALAMUD, 2010). 

Os efeitos que tal movimento poderia trazer para o Mercosul podem ser 

negativos para política externa brasileira no Cone Sul. Além disso, seria contra 

os termos da tarifa externa comum do bloco mercosulino. 

 Segundo Patrício, mesmo que o relacionamento UE-Mercosul não atenda 

a todas as demandas brasileiras, principalmente referente aos interesses 

comerciais, a prioridade da política externa brasileira é a integração sul-

americana e é este relacionamento que deve ser priorizado: 

 

[...] ao negociar o seu próprio acordo com a União Europeia, o Brasil 
desconsidera o Mercosul, o que, de alguma forma, poderá vir a pôr em 
causa a sua liderança regional. Do mesmo modo, os argumentos de 
acordo com os quais a parceria UE-Mercosul é fraca, em virtude do 
desequilíbrio entre os níveis de integração; e de que o relacionamento 
UE-Brasil será mais profícuo porque fortalecerá a relação da UE com 
os restantes parceiros sul-americanos e, por conseguinte, a própria 
relação UE-Mercosul, não convencem. A História assim o tem 
demonstrado. Posto isto, deve a parceria UE-Mercosul ser estimulada, 
e não a relação UE-Brasil. Daí a importância do Mercosul em todo o já 
longo processo de relacionamento entre a Europa Comunitária e a 
América Latina, cuja visão histórica convém deixar clara (PATRICIO, 
2009, p. 65) 

 

 Dessa forma, uma vez que o foco da política externa brasileira, nos 

últimos anos, tem sido o diálogo com a América Latina, colaborar com o Mercosul 

pode ser uma opção mais próxima aos seus objetivos. 

É importante perceber que a assinatura em outubro de 2015 do Tratado 

Transpacífico de Comércio Livre (TPP), que uniu grandezas econômicas 

mundiais5, também pode influenciar nas negociações do Acordo. Uma vez que 

                                                 
5 O TPP foi assinado por Austrália, Brunei, Canadá, Chile, Japão, Malásia, México, Nova 
Zelândia, Peru, Singapura, Estados Unidos e Vietnã. 



 

 

 

uma ZLC de tamanhas proporcionalidades como o TPP impõe poder no SI. 

Juntar-se a União Europeia em um Acordo de Livre Comércio poderia 

estabelecer uma frente de poder dos blocos no cenário internacional e evitar que 

Brasil e o Cone Sul fiquem a margem das tendências atuais. 

Por outro lado, conforme a Teoria da Dependência e a Teoria do SM 

poderia aprofundar mais ainda as diferenças econômicas entre os países 

periféricos e os países centrais da relação. Tendo em vista que, até os dias 

atuais, as relações econômicas entre ambos são pautadas na importação de 

produtos industrializados pelo Brasil e Mercosul, assim como na exportação de 

principalmente commodities agrícolas. 

 Na visão de Keohane e Nye (2012), na perspectiva da Interdependência 

Complexa, não pode se concluir previamente se uma relação será mutuamente 

benéfica. Percebe-se que uma relação entre Brasil e UE ou UE e Mercosul 

tratam-se de situações assimétricas, onde a UE como ator menos dependente 

poderia tirar maior proveito da relação. Neste ponto a teoria se converge com a 

visão da Teoria da Dependência, porém para a Teoria da Interdependência 

Complexa "[...] sujeitos com capacidades iguais ou diferentes não definem os 

resultados de uma negociação levando em conta apenas as suas capacidades 

intrínsecas" (BEDIN, 2000). Cardoso e Faletto concordam: 

 

[…] la superación o el mantenimento de las “barreras estructurales” al 
desarrollo y a la dependencia, más que de las condiciones económicas 
tomadas aisladamente, dependen del juego de poder que permitirá la 
utilización em sentido variable de essas “condiciones ecnómicas” 
(2011, p. 165) 

 

Ou seja, mesmo que estivéssemos discutindo sobre uma relação mais 

próxima da simetria e dessa forma que fosse mutualmente dependente, ainda 

assim não se pode garantir que a mesma irá resultar em vantagens simétricas, 

pois muitas são as variáveis.  

 

 

 

 

 



 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Com todos os entraves nas relações entre Mercosul e UE, que refletem 

na estagnação do Acordo de Livre Comércio entre os blocos, entende-se que 

apenas poderia se pensar na assinatura do Acordo entre Mercosul e UE a partir 

da mudança de algumas variáveis e, assim, a partir do novo cenário analisar 

quais as implicações para o Brasil no tema. 

 Para que o Brasil alcançasse uma posição de liderança na assinatura do 

acordo implicaria o reconhecimento no Cone Sul e América Latina deste 

potencial brasileiro. Além disso, seria necessário, para a assinatura do acordo, 

que ocorresse um menor protecionismo nos setores sensíveis dos dois blocos.  

 Segundo as ideias do neofuncionalismo, o interesse das elites internas 

dos Estados também influenciaria para essa maior integração comercial entre os 

Mercosul e UE, de forma que, uma vez que fosse do interesse dessas elites o 

processo poderia tomar maior força a partir da pressão das mesmas. Porém, o 

acordo entra em choque com os interesses da elite agrícola europeia assim 

como da elite industrial brasileira, destarte, a mudança desta variável também 

influi no relacionamento entre os atores em questão. 

 Outra variável, que poderia influenciar para a conclusão do acordo, é a 

percepção europeia sobre a institucionalização do Mercosul. O reconhecimento 

de que o organismo intergovernamental tem suas falhas e sucessos, assim como 

todas as formas de integração, pode ser um atalho para o estreitamento das 

relações. Além disso, a mudança do cenário político em países como a 

Venezuela e como ocorrido recentemente na Argentina com o fim da era 

Kirchner, podem ser grandes influências.  

O futuro destas relações econômicas é incerto, e dificilmente previsíveis, 

uma vez que o sistema internacional está em constante transformação. 
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