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PRESS RELEASE 

por Camila Verbisck Alcântara Bonfim 
 

 

 

Declaração à imprensa da Embaixadora Patricia Galves Derolle sobre Mercosul e 

Aliança do Pacífico 

13/07/2013 – A Embaixadora do Brasil, sra. Patricia Galves Derolle, proferiu, na tarde 

de hoje, discurso no Encontro de Chefes de Estado da América Latina sobre a 

complementariedade entre os blocos Mercosul e Aliança do Pacífico.  

A representante do Brasil teve oportunidade de esclarecer a posição do país sobre a 

criação de mais um bloco econômico, ao qual pertencem nações latino-americanas, 

como Colômbia, Peru e Chile – associados ao MERCOSUL -, além de Costa Rica e 

México. A diplomacia brasileira esclarece acreditar que o surgimento de mais uma 

organização de Estados na América do Sul só terá a acrescentar para economia da 

região. 

O Brasil tem relações com todos os membros plenos da Aliança do Pacífico – sejam 

eles Chile, Colômbia, México, Peru e Costa Rica. O país, individualmente ou por meio 

do MERCOSUL, assinou Acordos de Complementação Econômica com Chile, 

Colômbia e Peru, com os quais visa facilitar o comércio dentro da região geográfica 

onde se situam. Os Estados membros do novo arranjo representam, atualmente, 36% da 

economia sul-americana.  
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TALKING POINTS 

por Bruno Tognolli Guglielme 

 

 O Brasil acredita que a Aliança do Pacífico pode contribuir para a prosperidade e para 

o desenvolvimento em nossa região, razão pela qual acompanhamos com grande 

interesse a iniciativa; 

 O sucesso da Aliança do Pacífico e do MERCOSUL representará para a região o 

fortalecimento das economias, uma maior participação social e a redução de 

desigualdades entre os países, bem como dentro de suas próprias fronteiras; 

 Os resultados do MERCOSUL seguem sendo positivos e concretos. O comércio 

intrabloco, por exemplo, cresceu de US$ 4 bilhões, no ano da formação do bloco, para 

US$ 48 bilhões em 2012, aumento em ritmo superior à média mundial;  

 Outro exemplo na esfera do comércio é que, desde a grave crise de 2008, enquanto as 

trocas globais cresceram 13%, a corrente de comércio entre os membros do 

MERCOSUL cresceu mais de 20%; O MERCOSUL representa 80% do PIB, 72% do 

território, 70% da população, 58% do investimento estrangeiro e 65% do comércio 

exterior da região; 

 O MERCOSUL tem consolidado seu sucesso para além do terreno comercial, onde 

podemos destacar iniciativas como o Fundo de Convergência Estrutural, o FOCEM, que 

promove a busca pela redução de assimetrias; acordos trabalhistas, previdenciários e 

acadêmicos; o diálogo entre os empresários dos países membros, que incentiva o 

investimento recíproco;  

 O FOCEM é o único mecanismo regional de financiamento da América Latina com 

recursos transferidos a fundo perdido. O maior beneficiado pelos projetos do FOCEM é 

o Paraguai, que já teve 624 milhões de dólares em projetos aprovados, em áreas como 

distribuição de energia elétrica, saneamento urbano, rodovias e habitações; 

 Com o ingresso da Venezuela, o MERCOSUL contará com uma população de 270 

milhões de habitantes (70% da população da América do Sul), um PIB de US$ 3,3 

trilhões (83% do PIB sul-americano) e um território que representa 72% da área 

da América do Sul; 

 A adesão da Venezuela traz ao MERCOSUL nova dimensão geopolítica, além de 

ganhos econômicos. O bloco passa a estender-se do Caribe ao extremo sul do 

continente. O MERCOSUL se afirma, também, como potência energética global tanto 

em recursos renováveis quanto em não renováveis. 

 Quando da Suspensão do Paraguai em aplicação ao Protocolo de Ushuaia sobre 

Compromisso Democrático, reafirmou-se que a integração regional pressupõe a plena 

vigência das instituições democráticas. O presidente eleito do Paraguai, Horacio Cartes, 

deverá promover reincorporação do país ao bloco tão breve ocorra sua posse. Conforme 

o Brasil e os demais países do MERCOSUL reiteram, não imaginamos o bloco sem o 

Paraguai. 

 O MERCOSUL constitui a mais bem sucedida iniciativa de integração já empreendida 

na América do Sul. Nos seus mais de vinte anos de avanços, incorporou as dimensões 

econômica, social e cidadã à expansão sustentada do comércio intra e extrazona, 

conformando projeto comum de prosperidade compartilhada na região.  
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INFORMATIVO 

por Bruno Campillos Marfinati 

 

Excelentíssima Senhora Embaixadora, 

A reunião deste sábado, 13 de julho de 2013, ocorre após a cúpula do Mercosul 

desta semana no Uruguai, na qual a Venezuela passou a ocupar a Presidência pro tempore 

do bloco, e foi convocada para refletir sobre a integração latino-americana diante de 

diversos questionamentos sobre as relações regionais. O principal foco desta discussão é a 

Aliança do Pacífico, bloco oficializado em 2012 por Chile, Colômbia, México e Peru, e que 

também terá proximamente a Costa Rica como país membro, apontado pela imprensa e por 

especialistas como o principal rival do Mercosul na região. Essa rivalidade, dizem, poderia 

levar à divisão do continente, com uma América voltada totalmente para o Atlântico e outra 

para o Pacífico, e à divisão natural das economias. 

Durante esta reunião, à qual estarão presentes o presidente do Chile, Sebastián 

Piñera, e representantes do corpo diplomático chileno em nome da Aliança, deverão ser 

expostos por parte da diplomacia brasileira, em nome dos membros do Mercosul, 

argumentos para minimizar essa suposta rivalidade que os críticos julgam haver entre os 

blocos e, em contrapartida, deveremos responder a questionamentos sobre a efetividade das 

decisões políticas, econômicas e  sociais que temos adotado no âmbito do Mercosul, além 

da coexistência entre os blocos regionais.  

O Mercosul tem um terço das reservas de água do mundo, um terço das terras 

cultiváveis, mais de 45 por cento da produção de soja. Ademais, o Mercosul representa 80% 

do PIB, 72% do território, 70% da população, 58% do investimento estrangeiro e 65% do 

comércio exterior da região. É uma região muito forte e agora com a integração da 

Venezuela há expectativa de que a integração energética possa ser ainda maior, sem contar 

que todos os países membros desfrutam de contiguidade territorial, o que favorece a 

integração regional, diferentemente da Aliança do Pacífico. Mercosul e a União de Nações 

Sul-Americanas (Unasul), formada por 15 países latino-americanos, têm a seu favor o 

“potencial da integração física”. 

Temos atravessado a crise econômica internacional em melhores condições que 

outros países e blocos. O comércio intrazona do Mercosul cresceu mais de 20%, enquanto 

que o comércio internacional avançou apenas 13%. A indústria brasileira tem no Mercosul 

seu mais importante mercado externo. Em 2012, 90% das exportações brasileiras ao 

Mercosul foram de produtos manufaturados, enquanto que para União Europeia (36%), 

China (5%) e Estados Unidos (50%) esse volume foi menor, como verificado.  

O Brasil tem isenção total ou reduções significativas de tarifas com três dos quatro 

países da Aliança do Pacífico, em níveis semelhantes aos que os membros do grupo têm 

entre si. A exceção é o México. 

A eliminação de tarifas anunciada na mais recente cúpula da Aliança do Pacífico em 

Cali, na Colômbia, representa pouco em relação ao que esses países já fizeram enquanto 

membros da Associação Latino Americana de Integração (Aladi). Já existem acordos de 

livre comércio entre todos os países da Aliança ao amparo do Tratado de Montevidéu de 

1980. A liberalização comercial entre os países da Aliança já superava 90% em 2010, ou 

seja, o anúncio é sobre algo que já existe. 

Também já existe livre comércio entre o Brasil e quase todos os países da América 

do Sul. A redução das tarifas alfandegárias a zero já se verifica praticamente para todos os 

produtos da Argentina, Uruguai (98%), Paraguai (93%) e Venezuela (91,9% até 2019), que 
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são os países membros do Mercosul, mas também para demais nações, como Chile (99%), 

Bolívia (91%), Equador (94%), Peru (99,8%), Colômbia (83,6%). 

A conclusão de acordos de livre comércio não implica necessariamente o aumento 

nas exportações dos países signatários, nem um equilíbrio comercial saudável. Exemplo: 

Chile e EUA assinaram um acordo de livre comércio, mas as exportações chilenas para o 

mercado norte-americano nos últimos cinco anos cresceram menos que as vendas do 

Mercosul para os EUA, que não têm acordo de livre comércio. Ocorreu, sim, um forte 

aumento das exportações norte-americanas para o Chile. 

O Mercosul tem sólidas relações com países desenvolvidos e em desenvolvimento, 

que se mostram como os atores mais dinâmicos da sociedade internacional atual.  

Outros temas de extrema relevância que podem ser levantados na reunião: 

 (Paraguai) O país foi punido politicamente com o afastamento do bloco, mas sem 

sanção econômica, em represália à decisão do Congresso paraguaio de destituir o presidente 

Fernando Lugo em um rápido processo político considerado pelos demais países membros 

do Mercosul uma ruptura democrática. A suspensão do Paraguai baseou-se na quebra da 

cláusula democrática do Protocolo de Ushuaia. O Paraguai continuou a ser representado no 

Parlamento do Mercosul e o FOCEM não interrompeu os projetos destinados àquele país. O 

presidente eleito do Paraguai, Horacio Cartes, pediu que a reincorporação ocorresse 

imediatamente após a posse dele, em 15 de agosto de 2013. 

(Venezuela) O país, integrante da Organização dos Países Exportadores de Petróleo 

(Opep) e governada por Nicolás Maduro, estava pronto há mais de seis anos para ingressar 

no bloco, mas o Congresso paraguaio mantinha essa possibilidade bloqueada. Foi durante a 

suspensão dos direitos políticos do Paraguai no bloco que se deu a adesão da Venezuela ao 

Mercosul. Com isso, o bloco incorporou uma economia de peso, fortemente demandante e 

importadora de todo tipo de bens, especialmente alimentos, e serviços, o que tornará sua 

economia mais conectada com Brasil e com a Argentina. 

A relação entre os blocos deve ser de aproximação e diálogo diplomático. Mesmo 

que os quatro países da Aliança do Pacífico representem juntos aproximadamente 36% do 

Produto Interno Bruto da América Latina e exportem mais que o Mercosul, a Aliança do 

Pacífico, formada há pouco mais de um ano, ainda tem um longo caminho de consolidação 

e poderá ter no Mercosul um exemplo para amadurecer, principalmente no que diz respeito 

à participação da sociedade civil, mobilidade de pessoas, permissão de residência e 

legislações trabalhistas e previdenciárias interestatais. Estamos envolvidos em processos de 

integração que no seu conjunto convergem para uma América Latina mais próspera, 

democrática e com maiores oportunidades. 
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DISCURSO 

por Patricia Galves Derolle 

 

Excelentíssimo Senhor Presidente Rodrigo Tavares; Excelentíssimo Senhor Embaixador do 

Chile; Excelentíssimos Senhores Representantes do corpo diplomático chileno; Colegas 

diplomatas;  Senhoras e Senhores, 

 

É com grande prazer que me dirijo a esta reunião, que tem como objetivo refletir sobre a 

integração latino-americana, assunto deveras importante para o Brasil e acredito que para os 

demais países da região também. Tenho a honra de usar a palavra em nome dos Estados 

membros do Mercosul, cuja presidência pro tempore é atualmente exercida pela Venezuela. 

(Histórico e desenvolvimento) Permita-me, senhor presidente, iniciar o diálogo com um breve 

histórico sobre o Mercosul. O Mercado Comum do Sul, o Mercosul, surgiu de uma aproximação 

entre Argentina e Brasil, ainda nos anos 80, do século XX, como forma de aprofundar as 

relações bilaterais desses países. Somente a partir de 91, com a assinatura do Tratado de 

Assunção, que se estabelece o Mercosul, agregando outros dois membros: o Paraguai e o 

Uruguai. Em 94, com o Protocolo de Ouro Preto, o Mercosul passa a gozar de personalidade 

jurídica internacional, constituindo-se, portanto, além de uma Zona de Livre Comércio, um 

bloco regional per se. Entre 91 e 94, o Mercosul identifica-se como uma União Aduaneira. É 

neste período que se estabelecem a redução das tarifas, a redução de barreiras não tarifárias e a 

decisão política de manter a integração econômica. / O final dos anos 90 foram abalados pelas 

graves crises internacionais, afetando direta, mas positivamente o Mercosul, uma vez que foi 

durante esse período que os países membros notaram a importância de cooperarem ainda mais 

com seus parceiros regionais. Avanços significativos foram estabelecidos nesse momento, 

principalmente, na efetivação da Tarifa Externa Comum, a TEC, e na consolidação de uma 

pauta condizente aos interesses dos membros do bloco. Atualmente, o Mercosul, que almeja 

intensificar o seu status de Mercado Comum, vem estabelecendo prioridades além do 

intercâmbio comercial, como a redução de assimetrias entre os países, por meio do Fundo de 

Convergência Estrutural, o FOCEM, a mobilidade de pessoas, por meio do estabelecimento de 

acordos trabalhistas, previdenciários e acadêmicos e pelo diálogo entre os empresários dos 

países membros, incentivando, assim, o investimento recíproco na região.  

(Prioridades do Brasil) Senhor presidente, após o breve histórico, gostaria de lembrar que não 

somente o Mercosul, mas a América Latina como um todo, é prioridade na agenda brasileira. 

Prova disso é o artigo 4º, parágrafo único, da Constituição Federal do meu país, no qual afirma 

que o Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos latino-

americanos. O sentimento brasileiro, um dos membros fundadores do Mercosul, reflete-se, 

também, na atitude mercosulina, que vê na América Latina uma região dinâmica e com elevado 

potencial em diversas frentes. / Segundo alguns teóricos brasileiros, as diversas integrações 

latino-americanas formam círculos concêntricos, em que uma integração sub-regional não se 

sobrepõe a outra, não havendo, portanto, superioridade de um bloco em detrimento de outro. 

Para o Brasil, é com essa visão que os países latino-americanos devem enxergar seus parceiros 

regionais. No âmbito da ALADI, por exemplo, os acordos de liberalização econômica mostram-

se benéficos tanto para um país individualmente, como para os países de suas cercanias. É por 

meio desse foro que o Brasil estabeleceu acordos bilaterais com Chile, Equador e Colômbia, 

países esses que também são membros associados do Mercosul. 

(Concorrência com a Aliança do Pacífico) Senhor presidente, recentemente, veio ao meu 

conhecimento algumas críticas acerca do aprofundamento da Aliança do Pacífico e da sua 

relação com o Mercosul . Os críticos afirmam que a Aliança do Pacífico é um rival do Mercosul 

e que sua existência desestabilizaria o status quo mercosulino na região. Peço vênia, senhor 

presidente, para responder a essas críticas. Primeiramente, o Mercosul é a mais bem sucedida 

iniciativa de integração na América do Sul, com resultados reais e concretos. São mais de 20 

anos de integração e de busca por soluções sul-americanas para problemas sul-americanos. Em 
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segundo lugar, assim como mencionei anteriormente,  a Aliança do Pacífico não representa 

rivalidade para o Mercosul, na verdade, parece e é contrassenso fazer tal afirmação. O comércio 

do Mercosul cresceu mais de 20%, enquanto o comércio internacional cresceu apenas 13%, isso 

significa que, desde 91, o valor do comércio intra-bloco equivale a 9 vezes mais se comparado 

com o comércio dos países membros com o resto do mundo, que cresceu apenas 8 vezes mais. 

A Aliança do Pacífico iniciou recentemente suas atividades como bloco, e, como sabemos, a 

integração completa e efetiva deve ser amadurecida de acordo com o tempo. Nesse sentido, o 

Mercosul pode servir como aparato institucional e histórico para a Aliança do Pacífico concluir, 

plenamente, a sua liberalização comercial. Cabe ressaltar que a integração econômica vai além 

da liberalização do comércio. Segundo o artigo XXIV do GATT, o regionalismo aberto 

engloba, também, a redução de tarifas aduaneiras para países extra-bloco, o que acaba 

beneficiando diferentes atores regionais, incluindo o Mercosul e seus membros. O Brasil, ou de 

maneira bilateral ou no âmbito do Mercosul, firmou Acordos de Complementação Econômica, 

os ACEs, sobretudo, em relação às tarifas de importação, com alguns dos países da Aliança do 

Pacífico. Com o Chile, por exemplo, será concluído, até 2014, cronograma de desgravação 

tarifária, restando apenas a eliminação de tarifas para trigo e para farinha de trigo; isso 

representa, atualmente, tarifa zero para 99% dos produtos intercambiados entre os dois países. 

Com a Colômbia, o Brasil já aplica a redução tarifária em 83,6% do total de 6521 produtos 

incluídos no acordo. A Colômbia, em contrapartida, concede preferências tarifárias a 51% dos 

produtos brasileiros. Em relação ao Peru, o Acordo de Complementação Econômica Mercosul-

Peru concede a esse país 100% das preferências tarifárias e, até 2019, o Peru fará o mesmo com 

os produtos provenientes do Brasil. Intenta-se, com isso, atingir a plenitude da liberalização 

comercial na América do Sul até 2019. Em relação à Costa Rica, futuro membro da Aliança do 

Pacífico, e ao México, os diálogos são estabelecidos por meio da Comunidade dos Estados 

Latino-Americanos e Caribenhos, a CELAC, e por meio da ALADI, no caso somente do 

México. 

(Integração política & econômica) Senhor presidente, é sabido que a integração regional não se 

baseia, somente, no comércio, embora este assunto seja de grande relevância nas relações 

interestatais. Devido à formação sui generis do território latino-americano e das assimetrias dos 

países nessa região, a integração social mostra-se fundamental para o desenvolvimento e para o 

progresso da América Latina. Nesse sentido, o Mercosul conta com o Fundo de Convergência 

Estrutural, o FOCEM, em funcionamento desde 2006, o qual já realizou diversos projetos em 

infraestrutura, principalmente, no Paraguai e no Uruguai. Em 10 anos, o FOCEM tornará 

disponíveis recursos de até 1 bilhão de dólares. O engajamento da sociedade civil tem-se dado 

em diversas instâncias: - em intercâmbio acadêmico, por meio dos projetos PEC-P e PEC-PG, 

que proporcionam bolsa de estudos para estudantes estrangeiros no Brasil. Cabe destacar que 

75% desses estudantes são das Américas, dos quais a grande maioria é de nacionalidade 

colombiana; - em mobilidade de pessoas, o Mercosul já instituiu passaporte e leis trabalhistas e 

previdenciárias que beneficiam a migração interestatal. Ademais, o Mercosul estabeleceu, 

também, acordos de residência com países extra-bloco, como no caso do Chile e do Peru. 

(Conclusão) Senhor presidente, após citar esses dados, não encontro justificativas para embasar 

a rivalidade entre ambos os blocos. A Aliança do Pacífico e o Mercosul são complementares; o 

sucesso dos dois representará benefício para a região. O fortalecimento de suas economias, a 

ampliação da participação social e a redução de assimetrias são esforços que, de maneira 

alguma, representam alijamento de uns em detrimento de outros. Representam, na verdade, o 

fortalecimento da democracia e o desenvolvimento latino-americano. A relação da Aliança do 

Pacífico com o Mercosul dar-se-á por meio do diálogo e deixará vieses e retóricas de lado.  

Muito obrigada! 
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POSSÍVEIS QUESTIONAMENTOS 

 

Da Aliança do Pacífico em relação ao 

Mercosul 
 

Do Mercosul em relação à Aliança do 

Pacífico 

. Suspensão do Paraguai e a volta deste país 

ao bloco 

 

. Adesão da Venezuela ao Mercosul e opinião 

contrária do Paraguai 

 

 

. Contiguidade física é impasse para a 

integração regional? 

 

.Quais tipos de projetos a Aliança do Pacífico 

pretende promover com o seu Fundo? 

 

. A Aliança do Pacífico pretende tornar-se um 

bloco eminentemente comercial? 

 

 

CLIPPING DE NOTÍCIAS 

1. Mercosul debaterá como abrir caminho para o retorno do Paraguai 

Presidentes da Argentina, Brasil, Uruguai, Venezuela, Bolívia e Honduras estarão presentes na 

reunião em Montevidéu 

France Presse 

Publicação: 11/07/2013 

MONTEVIDÉU - O Mercosul, que continua fazendo acordos com novos países sul-americanos, 

debaterá na sexta-feira (12/7) em sua reunião semestral de Montevidéu como abrir o caminho 

para o retorno do Paraguai, que não aprova a presidência do bloco pela Venezuela. 

A reunião reunirá na sexta-feira (12/7), em Montevidéu, os presidentes da Argentina, Cristina 

Kirchner; Brasil, Dilma Rousseff; Uruguai, José Mujica; e Venezuela, Nicolás Maduro. 

Também estarão presentes Evo Morales, presidente da Bolívia, no processo de adesão ao bloco 

e, como convidado especial, o presidente de Honduras, Porfirio Lobo. 

Sem perspectivas de avanço nos problemas comerciais, fundamentalmente por causa do 

protecionismo de alguns de seus sócios, espera-se que os presidentes enviem uma mensagem 

política que abra o caminho para o retorno ao bloco do Paraguai, suspenso do Mercosul em 

julho do ano passado em resposta à destituição do presidente Fernando Lugo em julgamento 

político parlamentar. 

O governo paraguaio alertou na segunda-feira (8/7) que não voltaria ao bloco se Caracas 

assumir a presidência, já que considera que a entrada da Venezuela - na sua ausência- foi 

irregular porque o Parlamento paraguaio não a ratificou. 

Na terça-feira (9/7), contudo, o chanceler do Uruguai, Luis Almagro, ratificou que o retorno de 

Paraguai está previsto para 15 de agosto, quando Horacio Cartes assumir a presidência do país e 

reiterou que o Uruguai entregará a presidência à Venezuela. 

"Essa decisão não ajuda em nada. Só dificulta", disse nesta quarta-feira (10/7) o chanceler 

paraguaio, José Félix Fernández, enquanto o presidente eleito Cartes disse que apresentará sua 

posição após a reunião do bloco. 
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O encontro acontece, além disso, em um contexto de mal-estar em vários países da região pela 

revelação de uma rede de espionagem norte-americana que se estendeu a vários países latino-

americanos, entre eles Brasil e Venezuela. 

As denúncias estarão na agenda da cúpula, disse na quarta-feira (10/7) o secretário-geral da 

Presidência do Brasil, Gilberto Carvalho. 

"É uma oportunidade para tomar uma posição em conjunto. Qualquer ataque à soberania de um 

país tem que ser respondido com muita firmeza porque se baixarmos a cabeça, passam por cima 

de nós", disse Carvalho, em declarações à imprensa. 

Na semana passada, o Mercosul e a Unasul defenderam Evo Morales depois de quatro países 

europeus proibirem a passagem de seu avião presidencial por suspeitas de que levava a bordo, 

Edward Snowden, ex-consultor de inteligência norte-americano acusado de espionagem pelos 

Estados Unidos. 

Contudo, enquanto a Venezuela enfrentou abertamente Washington ao oferecer asilo a 

Snowden, o Brasil, em um processo de aproximação com os EUA, rejeitou um pedido nesse 

sentido e colocou panos quentes às denúncias de espionagem ventiladas pela imprensa 

brasileira.  

"Esfriamento" 

"O tema de Evo Morales e da espionagem que envolveu a região geram um grande esfriamento" 

antes da reunião, disse à AFP, Gerardo Caetano, doutor em história e diretor acadêmico do 

Centro de Formação para a Integração Regional (CEFIR) do Uruguai. 

"Então o Mercosul, que tem bloqueios muito importantes em termos de cumprimento de 

resoluções já adotadas, se encontra em uma reunião que novas incertezas se somam às 

tradicionais", informou. Caetano destacou que o bloco "tem uma agenda de descumprimentos 

enorme". 

"É evidente que a situação cambial argentina e sua política comercial geram distorções. É 

evidente que a negociação com a União Europeia está muito bloqueada. Há incertezas em 

relação ao que o Brasil vai fazer. Isso faz com que tenhamos uma situação de paralisia" em um 

contexto internacional também "carregado de incertezas", informou. 

Para Luiz Felipe Lampreia, ex-ministro de Relações Exteriores do Brasil (1995-2001), o bloco 

sul-americano fundado em 1991, está "totalmente estagnado". 

"Acredito que deixou de ser um projeto de integração comercial, talvez não de direito, mas de 

fato. Perdeu completamente o rumo", afirmou à AFP, questionando, além disso, que se pense 

em continuar ampliando o bloco. 

Durante a reunião desta semana os sócios fizeram acordos de associação estratégica com a 

Guiana e o Suriname e permitirão que esses países possam ser aceitos no futuro como Estados 

associados externos ao bloco, segundo explicou à AFP, Valeria Csukasi, diretora geral para 

Assuntos de Integração e Mercosul da Chancelaria uruguaia. 

"Pela primeira vez vamos ter toda a região sul-americana ligada de alguma forma ao Mercosul. 

É um fato muito importante, politicamente e tecnicamente", destacou Csukasi. 

Para Lampreia, contudo, isso "não tem nenhuma coerência com o Tratado de Assunção nem 

com a concepção original do Mercosul". Caetano, contudo, observou que sempre considerou 

que a "ampliação sem aprofundamento era inadequada". 

 

2. Cúpula de Chefes de Estado do MERCOSUL e Estados Associados e XLV Reunião do 

Conselho do Mercado Comum - Montevidéu, 11 e 12 de julho de 2013 
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Presidenta Dilma Rousseff participará da Cúpula, a realizar-se no dia 12 de julho. 

11/07/2013 - A Presidenta Dilma Rousseff participará, em Montevidéu, da Cúpula dos Chefes 

de Estado do MERCOSUL e Estados Associados, a realizar-se no dia 12 de julho. O encontro 

de Chefes de Estado será precedido da XLV Reunião do Conselho do Mercado Comum do 

MERCOSUL (CMC), no dia 11 de julho. 

Na Cúpula de Montevidéu, serão analisadas maneiras de aperfeiçoar a integração no âmbito 

econômico-comercial, com perspectivas para incremento dos fluxos de comércio e 

investimentos intra e extrazona, e no plano político, por meio do processo de incorporação de 

novos membros plenos, como Bolívia e Equador, e associados, como Guiana e Suriname. Serão 

avaliadas, também, propostas de ampliação da participação social no MERCOSUL. À margem 

da Cúpula, serão realizadas a segunda edição do Fórum Empresarial do MERCOSUL e a XV 

Cúpula Social do Bloco. Ao final da Cúpula, a Presidência Pro Tempore do MERCOSUL será 

transferida à Venezuela. 

O MERCOSUL constitui a mais bem-sucedida iniciativa de integração na América do Sul. O 

bloco representa, atualmente, cerca de 80% do PIB, 72% do território, 70% da população, 58% 

dos ingressos de investimento estrangeiro direto e 65% do comércio exterior regional. De 2008 

a 2012, enquanto as trocas globais cresceram 13%, a corrente de comércio entre os membros do 

MERCOSUL cresceu mais de 20%. Desde a criação do Bloco, o valor do comércio 

intraMERCOSUL cresceu mais de nove vezes, e a corrente comercial do Bloco com o resto do 

mundo multiplicou-se por oito. 

O êxito econômico-comercial do processo de integração é acompanhado de convergência 

estrutural, concertação política entre os membros e efetiva participação social de seus cidadãos. 

Em 2012, durante a Presidência Pro Tempore brasileira, foi criado o Sistema Integrado de 

Mobilidade e foi aprovada decisão que assegura a periodicidade semestral da Cúpula Social do 

MERCOSUL e estabelece sua vinculação institucional ao Bloco. 

 


