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maneira, dialogam entre si.

Alguns abordam temas

relacionados com a pandemia,

seus impactos e consequências,

seja na região da fronteira

trinacional entre Argentina, Brasil

e Paraguai, nos países da Aliança

do Pacífico ou em apartamentos

de Buenos Aires e da cidade do

México. Outros textos, tratando da

Integração comercial e produtiva,

resgatam as bases de um

pensamento econômico latino-

americanista e emancipador ou

analisam, de forma crítica, os

Tratados Bilaterais de Investi-

mento (TBIs) e os Investimentos

Estrangeiros Diretos (IED) sobre a

região. Por fim, são apresentadas

iniciativas de Integração

financeira e de infraestrutura,

como os mecanismos regionais

de comércio compensado e as

grandes obras de engenharia, que

unificam o continente de leste a

oeste.

     Chegar ao número 24 da

revista LA ESPADA em meio à

quarentena representa uma

grande vitória. Disposição,

compromisso e superação, apesar

da insegurança, das dúvidas, do

medo e das perdas. São oito

ensaios. De duas argentinas, duas

brasileiras e uma peruana. De dois

brasileiros e um argentino.

Seguiremos adiante. Viva a

Integração da Nossa América. Boa

leitura.

xxxxxBrasil e a América Latina

xxxxxestão enfrentando a sua

maior crise econômica, política e

social das últimas décadas. A

situação econômica, que já vinha

muito ruim desde o início dos

anos 2010, deve agravar-se ainda

mais, segundo todas as previsões.

Parecia impossível que houvesse

piora dos cenários de emprego,

desigualdade, exclusão, concen-

tração de renda e privilégios das

elites. Mas a Covid-19 escancara

velhos problemas estruturais, os

intensifica, e revela o colapso dos

sistemas de saúde, de proteção

social, de educação e de

segurança pública.

    Emociona a dedicação de

agente públicos e profissionais da

saúde ao mesmo tempo em que

repugna o descaso de parcela dos

governos com milhões de

infectados, falidos e desem-

pregados. Já são mais de 130.000

óbitos na América Latina, 67.000

somente no Brasil. E o vírus

avança. A situação claramente

empurra a região para uma

encruzilhada: manter as históricas

condições de desumanidade e

abandono das maiorias ou

romper com o atual estado de

despolitização e paralisia.

    A revista LA ESPADA, e a

presente edição em particular,

busca cumprir exatamente com

essas funções. Politizar e

mobilizar. Os ensaios,  de  alguma
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     região da Tríplice Fronteira

xxxxxxBrasil-Argentina-Paraguai é

caracterizada pela elevada

conurbação e forte dependência

de atividades que envolvem

diretamente a circulação de

pessoas, seja o turismo (as

Cataratas recebem cerca de 4

milhões de visitantes e Itaipu

mais de 1 milhão por ano), o

comércio, o trânsito aduaneiro de

mercadorias ou simplesmente a

circulação transfronteiriça

pendular diária da população que

vive em um lado da fronteira e

trabalha, estuda ou realiza

compras no outro lado da

fronteira (cerca de 40 mil veículos

e 100 mil pessoas atravessam

apenas a Ponte da Amizade,

entre Foz do Iguaçu e Ciudad del

Este).

    Portanto, as medidas de

enfrentamento da Epidemia do

Coronavírus, que na ausência de

medicamentos eficientes ou

vacinas, se concentram em

medidas de restrição da

circulação de pessoas (do

fechamento das fronteiras às

quarentenas), afetam de modo

bastante peculiar a região, que

praticamente não possui

indústrias e depende fortemente

do turismo e do comércio.

    A doença COVID19, causada

pelo SarsCov2, chegou à região da

Tríplice Fronteira Brasil-Argentina-

Paraguai no início de março,

quando foram notificados pela

Prefeitura    de    Foz    do    Iguaçu 

    Foz do Iguaçu decretou a

quarentena em 18 de março, o

que ajudou a impedir o

alastramento inicial da Covid-19.

Após cerca de um mês, a cidade

permitiu a reabertura do

comércio não essencial (em 22 de

abril), com diversas restrições para

evitar aglomerações e assegurar o

maior distanciamento social

possível, tornando obrigatório,

inclusive, o uso de máscaras

individuais em quaisquer locais

públicos. Por ocasião do

aniversário da cidade, em 10 de

junho, até mesmo atrativos

turísticos como as Cataratas e

Itaipu voltaram a receber turistas.

Contudo, apesar da proibição de

festas e outras aglomerações, o

município teve dificuldades para

conter essas atividades,

geralmente informais, que se

mantiveram durante a

quarentena e, tudo indica, se

intensificaram após a reabertura

do comércio. Dentre os

resultados, o município vem

sofrendo um aumento

significativo no número de casos

no fim de junho e início de julho,

quando se viu obrigado (desta

feita pelo governo estadual) a

impor uma nova quarentena de

14 dias.

    Proporcionalmente, tudo indica

que Ciudad de Este e Puerto

Iguazú têm sido um pouco mais

afetadas pelas medidas de

restrição de circulação de pessoas

que    Foz    do     Iguaçu    sob     a

a existência dos primeiros casos

suspeitos e, subsequentemente,

confirmados. No mês de março,

as municipalidades da região

reagiram buscando formas de

restringir a circulação de pessoas

na fronteira, o que inicialmente se

mostraria difícil e polêmico em

uma área tão integrada e tão

dependente da circulação de

pessoas.

     Contudo, mesmo antes que a

OMS reconhecesse a Pandemia,

em 11 de março, o Paraguai

decretou uma quarenta e o

fechamento parcial de suas

fronteiras (para estrangeiros) no

dia 10 de março, e em 24 de

março anunciou o fechamento

dos vôos internacionais,

subsequentemente, fechou suas

fronteiras, inclusive para

paraguaios, em 29/03. A Argentina

fechou suas fronteiras a

estrangeiros em 15 de março, e

acabariam fechando completa-

mente suas fronteiras, inclusive

para nacionais em 31 de março.

Com certo atraso, portanto, no dia

20 de março, o Brasil começaria a

fechar suas fronteiras terrestres

para estrangeiros, mas somente a

partir do dia 30 fechou suas

fronteiras aéreas para estrangeiros

de todas as nacionalidades,

mantendo abertas para brasileiros

e uma lista de exceções

(estrangeiros residentes no país,

parentes de brasileiros,

estrangeiros em de organismos

internacionais).

PANDEMIA NA FRONTEIRA
Foz do Iguaçu, Puerto Iguazú e Ciudad del Este

Lucas Kerr Oliveira*
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perspectiva econômica, visto que

nessas cidades os setores de

comércio e serviços

correspondem a 90% dos

empregos, enquanto em Foz

representam 80%, pois conta

com cerca de 20% dos

trabalhadores ligados ao

funcionalismo público (municipal,

estadual, federal e estatais como

Itaipu). A título de exemplo, em

Ciudad del Este, a crise

econômica gerou um aumento

repentino nos preços dos

alimentos básicos, que sofreram

altas de 50% até 100%. Ademais,

os impactos econômicas em

Puerto Iguazú têm se mostrado

bastante intensos em uma cidade

que vive integralmente do

turismo.

    As medidas adotadas pelas

cidades de Foz do Iguaçu (Brasil),

Puerto Iguazú (Argentina) e

Ciudad del Este (Paraguai) para o

enfrentamento da Pandemia na

região da Tríplice Fronteira

refletem, em partes, as diferenças

nas políticas desses três países

diante da Covid-19, especialmente

no que tange às decisões e

medidas que dependem dos

respectivos governos federais,

como o fechamento das

fronteiras, a implementação de

programas de renda básica, ou

ainda, de decretos voltados para o

combate ao desemprego.

Contudo, o caso de Foz do Iguaçu

diverge fortemente do governo

federal brasileiro. Na ausência de

qualquer liderança ou formulação

clara por parte do executivo

nacional, cujo presidente assiste

impávido à maior catástrofe da

história do Brasil, o país não

colapsou devido ao federalismo,

que permitiu que governadores e

prefeitos assumissem a função de

pela Covid-19. Nas semanas

seguintes, o Paraguai sofreu um

aumento acelerado de novos

casos, que já ultrapassava 2,3 mil

casos positivos no início de julho,

tendo novos focos da doença

inclusive em penitenciárias.Até o

início de julho, Puerto Iguazú teve

menos de 10 casos confirmados, e

nenhum óbito, sendo que todo o

Departamento de Misiones teve

cerca de 40 casos positivos. O

Departamento do Alto Paraná,

onde está incluída Ciudad del

Este, teve cerca de 800 casos,

cerca de 1/3 de todo o Paraguai.

Por sua vez, Foz do Iguaçu tem

cerca de 1200 casos confirmados

e 13 óbitos, porém, a partir de

uma estimativa por amostragem

sorológica, calcula-se que 28% da

população do município já teve a

Covid-19. Destarte, as cidades de

Foz do Iguaçu, Puerto Iguazú e

Ciudad del Este, na Tríplice

Fronteira, podem ser

consideradas uma amostra

interessante das semelhanças e

diferenças entre Brasil, Argentina

e Paraguai, no que tange ao

enfrentamento da Pandemia.

* Professor do PPG-ICAL.

Coordenador do NEEGI.

estadistas e liderassem

diretamente o enfrentamento à

epidemia.  

    Até abril, a dura quarentena

imposta do lado paraguaio pode

conter a pandemia e o país havia

conseguido reduzir o número de

novos casos (menos de 400 casos

e 10 mortos até o início de maio).

Contudo, foi justamente em

Ciudad del Este onde ocorreu um

episódio trágico, que afetaria todo

o país. Mais de uma centena de

paraguaios que perderam seus

empregos devido à crise no Brasil

se aglomeraram na ponte da

Amizade, incluindo mulheres e

crianças, buscando regressar ao

seu país de origem no mês de

abril, após o fechamento da

fronteira. O grupo ficou na ponte,

aglomerado e exposto às

intempéries e, diante do drama

humano e do risco de que alguns

tentassem voltar por via fluvial, de

forma ilegal e sem controle

algum, o governo paraguaio

acabou liberando a entrada

gradual dos conterrâneos, entre

fins de abril e início de maio. Os

migrantes foram reunidos em

abrigos temporários, onde

verificou-se que cerca de 80%

deles haviam  sido  contaminados

LA ESPADA
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No hay un día más claro que

después de una noche oscura.

Proverbio oriental

XXXa búsqueda de una utopía

XXXXnorteadora ha sido una

constante de las élites políticas

latinoamericanas. En algunos

momentos constitutivos del

devenir de la región esa utopía se

denominó independencia, en

otros momentos se cristalizó en

una propuesta de integración,

otras veces se denominó, en

términos amplios, liberación. La

tónica de los tiempos que corren

parece acercarse mucho más a

una noción de emancipación

vinculada al desendeudamiento

externo y probablemente a un

perfil de desarrollo que impugne

la dependencia y sujeción al

vaivén de los precios y nivel de la

demanda de productos sin

mayor valor agregado, del

sistema internacional. No

obstante, hacia el interior de

nuestras sociedades la apuesta

por un orden social más justo y

por tanto menos desigual, ayer y

hoy, define y moviliza los anhelos

colectivos. Se trata de anhelos

cristalizados en proyectos

populares, mucho menos de las

élites y mucho más de los

pueblos que transitan la

inextinguible espera.

    A lo largo de las últimas dos

décadas, la apuesta de los

sectores dominantes por dotar

de mejores  condiciones  de  vida

frágiles, de insuficiente

conocimiento de las propias

sociedades en que se despliega.

Pocos países tenían conocimiento

de que existen millones de

personas sin ingreso, sin trabajo y

sin algún tipo de subsidio o

transferencia condicionada de

ingresos. Argentina es un buen

ejemplo, donde el subsidio

económico de emergencia para

afrontar la vida en cuarentena,

que representa aproxima-

damente el equivalente de 150

dólares, destinado a quienes no

tienen empleo formal ni cobran la

Asignación Universal por Hijo -

semejante al Bolsa Familia-, fue

solicitado por 9 millones de

personas. Esto es, de 45 millones

de personas que habitan el país, 9

millones no tenían acceso a un

ingreso mínimo de subsistencia

para alimentarse. En ese sentido,

la crisis sanitaria develó

estructuras sociales frágiles.

Escenas como estas muestran

una realidad desaparecida,

registros  oficiales   que  nunca  se 

al conjunto social no fue

acompañada por una demanda

popular creciente de

mejoramiento de las condiciones

estructurales de los sistemas de

bienestar, por el contrario, a través

de un concreto pero fugaz

mejoramiento de los niveles de

consumo, se contentó a los

sectores populares medios, altos y

bajos.

    Ahora bien, la pandemia del

nuevo coronavirus Covid19, cual

marea, mostró una y otra vez, lo

inocultable. La pandemia llevó y

trajo, sin cesar, lo descartado y

residual. América Latina es

profundamente desigual y en la

estratificación social de cada

sociedad nacional se magnifican

sus contradicciones. La crisis

desatada puso en evidencia

sistemas de salud precarios en

algunos países, desfinanciados, en

otros, demasiado sujetos a

intereses privados, financiarizados,

y/o profundamente ineficientes. A

su vez, permitió explorar sistemas

de    protección   social   del   todo 

EL FIN DEL ETERNO RETORNO
No repetir lo conocido parece ser la clave

Victoria Darling*
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hicieron, cadastros inexactos y

millones de personas

indocumentadas que no sólo no

están bancarizadas, sino que

son/eran virtualmente inexis-

tentes para el Estado. Las

estructuras sociales atraviesan un

shock crítico, aunque no por

efecto de la pandemia.

    A su vez, el Estado muestra

como nunca antes dos elementos

propios de su funcionamiento:

primero, la negación de los

impactos que la vía al desarrollo

via explotación irracional de la

Naturaleza de manera

desregulada y a espaldas de sus

pueblos tiene, segundo, su poder

de policía. La pandemia tiene

orígenes de escasa precisión, no

obstante, se sabe que la

afectación brutal de los

ecosistemas ha sido

determinante para su

propagación. En nuestros países,

el modelo de acumulación de los

últimos cincuenta años no parece

estar en discusión aunque lo

estén sus efectos y consecuencias

inmediatas.

     Por otra parte, desconozco si

en algún país el aislamiento

preventivo y obligatorio fue

sometido a consulta popular. Pero

lo cierto es que el confinamiento

fue la respuesta impuesta por el

Estado a todes por igual cuando

no todes partimos de las mismas

condiciones ni podemos

responder de la misma manera.

Adultos mayores, con ingresos y

sin ingresos estables, con

enfermedades previas o sin ellas,

con casa o sin un lugar propio en

que vivir, debieron acatar la orden

de aislamiento de la misma

manera. Jóvenes que sin estudios

no acceden a trabajos más que

informales, con ingresos variables

y    gastos    siempre     invariables.

repetir todo tal y como lo

conocemos, o mejor, regresar una

vez más a aquella normalidad,

opaca la historia y le roba el

sentido. ¿Cambia en algo un

suceso si se repite incontables

veces? Cambia. Se transforma en

un hecho nimio, de escasa

relevancia. Sus actores

protagónicos serían para la

historiografía, sujetos del menor

orgullo, para ellxs la más

desinteresada condena. No

repetir lo conocido, parece ser la

clave de la historia que nos toca

vivir. En la perspectiva del mundo

que habitamos descansa una

insoportable responsabilidad. De

nosotres depende.

*Profesora de Ciencia Política y

Sociología, mamá de Catalina,

miembro del colectivo editorial de

la Revista Catarsis.

Niñes sin clases, en casa, o sin ella,

al cuidado de una siempre

cuidadora que postergará lo

inevitable por darles atención.

Condiciones distintas, disímiles y

diametralmente incomparables:

del todo desiguales.

    La violencia de género mostró

su rostro más crudo. Según datos

del Banco Mundial, en Colombia

las llamadas a la línea telefónica

de atención a víctimas de

violencia doméstica aumentaron

un 91% desde el inicio de la

cuarentena. En México, este

mismo tipo de pedidos de auxilio

se incrementó un 36%. En

Argentina, donde 7 de cada 10

asesinatos a mujeres ocurren en

el hogar, las llamadas a la línea de

socorro a la violencia doméstica

aumentaron un 25%. Al calor de

estos datos no son menos críticos

los registros de denuncias de

hostigamiento por fuerzas

policiales o militares desde que

comenzó la cuarentena. Los

videos caseros circulan y las

historias nos llegan de cerca.

    Las brechas de ingresos, de

acceso a prestaciones sociales, la

brecha de género, las de abuso

policial, brillan en colores

fluorescentes. Entretanto,

duermen en cajones de

congresistas proyectos de

gravamen a las grandes fortunas,

proyectos de renta básica

universal, proyectos de ley para la

legalización del aborto y

protección de víctimas de

violencia de género, duermen

también proyectos de reforma de

sistemas impositivos para

volverlos más progresivos y menos

vinculados al consumo masivo.

Duermen.

    La idea del eterno retorno de

Nietzsche se transforma en sueño

y pesadilla. La sola  posibilidad  de

LA ESPADA
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ALIANZA DEL PACÍFICO Y COVID 19
Oportunidad de reivindicar al Estado y los mecanismos de integración regional

Edith Venero Ferro*

xxA  a Covid-19 ha levantado una

xxxxxserie de cuestiones respecto

del rol del Estado y los

mecanismos de integración y

cooperación internacional. La

organización, planificación,

gestión y la certeza de que el

mercado no lo resuelve todo,

hacen imprescindible el liderazgo

estatal y los esfuerzos estratégicos

de cooperación, particularmente

en América Latina. Parece que ha

llegado la oportunidad de

reivindicar al Estado y los

mecanismos de integración

regional.

    En ese sentido y sin desmerecer

la importancia de lo económico y

comercial, este artículo pretende

mostrar lo restringido de la

integración de una única

dimensión frente a la coyuntura,

que necesita de un abordaje

multidimensional. Para ello esta

nota se centrará en los países que

conforman la Alianza del Pacífico

(AP).

    La AP es un mecanismo de

integración conformado por

Chile, Colombia, México y Perú,

establecido en 2012. Su

documento constitutivo indica

que este organismo busca

“fortalecer los diferentes

esquemas de integración en

América Latina, como espacios de 

la pandemia, pero resulta

insuficiente. Tener algún

organismo que ayude en la

gestión de la pandemia sería

fundamental en esta situación. 

    Quizás, el Consejo de Salud

Sudamericano de la fenecida

UNASUR hubiera podido cumplir

ese papel. Lo cierto es que la AP

únicamente contempló medidas

para la facilitación de las

exportaciones e importaciones

privilegiando trámites y atención

digital. En lo concerniente a

medidas conjuntas, el site de la

AP solo ofrece un listado de las

acciones unilaterales tomadas

para enfrentar el coronavirus.

    Chile, Colombia, México y Perú

muestran vulnerabilidades

comunes al resto de América

Latina, particularmente, desi-

gualdad, pobreza y fragilidad

institucional y de infraestructura;

aunque también presentan

fortalezas en lo económico,

responsabilidad fiscal y

monetaria, y dinamismo

comercial. Chile y Perú vinculados

al comercio de materias primas,

principalmente minerales y

teniendo a China como su socio

principal y Colombia y México

vinculados a la exportación de

petróleo y siendo Estados Unidos

su     principal    socio    comercial.

concertación y convergencia,

orientados a fomentar el

regionalismo abierto, que inserte

a las Partes… con los siguientes

objetivos: (a) construir…un área de

integración profunda para avan-

zar progresivamente hacia la libre

circulación de bienes, servicios,

capitales y personas; (b) impulsar

un mayor crecimiento, desarrollo

y competitividad… y (c) convertirse

en una plataforma de articulación

política, de integración

económica y comercial… con

especial énfasis al Asia Pacífico”

(Art.1 y 3, Acuerdo Marco de la AP).

    En este documento y en las

prácticas de la AP se explicita la

recuperación de la noción de

regionalismo abierto, cuyo núcleo

de integración es el libre

comercio con proyección hacia el

Asia Pacífico. Además, sería una

respuesta al ALBA, al MERCOSUR

y la UNASUR, liderada por Brasil,

como una suerte de búsqueda de

equilibrio. Así, la AP representaría

una integración estilo

“mainstream” convencional y

pragmática.

 La articulación regional

complementaria a la planificación

estatal facilita y hace más efectiva

cualquier medida o política

pública. La OMS está tratando de

organizar medidas para controlar 
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Aunque, en todos los casos estos

países tuvieron balanzas

comerciales deficitarias para el

2019, las balanzas de pago eran

saludables y, en general, sus

economías estables y con buenas

perspectivas, según el Banco

Mundial, todas ellas crecerían por

encima de 2.8% para el 2020 -

después de la pandemia, las

expectativas son de caídas entre

4.3 y 12%, respectivamente.

    Se podría imaginar que estos

países tendrían “las espaldas

financieras” para tiempos de crisis;

no obstante, se les ha dificultado

el escenario. Los contagios están

creciendo en forma acelerada,

Perú y Chile se ubican,

respectivamente, en el segundo y

tercer lugar de países en América

Latina con más casos de Covid 19, 

jadores    independientes    y

acciones a favor de trabajadores

dependientes; en el sector salud,

particularmente en Chile y Perú,

se amplió la capacidad hospitalar

y en ambos países se discute el

sistema previsional. Reformas y

políticas públicas que hace un

año parecían intocables ahora

están siendo debatidas, incluso

las empresas, que lo

cuestionaban, piden Estado.

Respecto de la AP, por sus propios

fines, no existen articulaciones en

materia de salud (compras

conjuntas, medidas sanitarias,

etc.) o infraestructura, este

mecanismo se ha probado

limitado a una dimensión e

inoperante para otras áreas

centrales de la cooperación.

    Si el Estado va creciendo y hay

consenso -ahora “todos” son por lo

menos keynesianos- en que su rol

debe superar la mera regulación,

quizás también haya espacio para

discutir la integración regional,

porque se ha demostrado que la

cooperación multidimensional

solo trae beneficios y estos, como

ha enrostrado la pandemia,

trascienden fronteras. Esta es solo

una de las razones para la acción

colectiva de la comunidad

internacional. Los modelos de

integración en América Latina

tienen características específicas y

originales -quizás en un sentido

mariateguista- pero pueden ser

complementarios y, al final,

tendrían que responder una única

cuestión: ¿para qué queremos

integración?

*Economista. Maestría en Ciencia

Política Pontificia Universidad

Católica - Peru. Doctoranda en

Política Internacional PUC-Rio.

solo después de Brasil en su

momento de más grave

desorganización. Si bien Perú y

Chile son los que más han testado

en la región -ratio número de

pruebas por habitante- también

se debe apuntar a las razones

estructurales, como las expuestas

en las movilizaciones sociales de

octubre del 2019 en Chile. Por un

lado, falta de infraestructura y

saneamiento básico, sistemas de

salud insuficientes y parcialmente

privatizados, empleo precario y

subempleo, que alientan el

trabajo informal sin ninguna

protección o seguro laboral -en el

Perú casi el 70% de la PEA se

encuentra en el sector informal-,

una baja red de protección social

e insuficiente acceso a la

tecnología.

    Por otro lado, los países de la

AP tienen limitada estructura

productiva, especialmente los

sudamericanos. Esta pandemia

reveló que casi no había

producción nacional de material y

equipo de salud básico, que, en

gran parte, es importado de

China. En México, Colombia, Chile

y Perú las compras Covid-19 para

el Estado son tercerizadas,

actividad que el estado de

emergencia ha facilitado y que,

en algunos casos, son objeto de

cuestionamiento y corrupción. Se

demostró entonces que el

crecimiento y la estabilidad

económica no habían cubierto las

necesidades más urgentes de los

ciudadanos.

    Ante la coyuntura, el Estado

está tratando de recuperar

pausadamente su espacio. Todos

los países de la AP han accionado

planes para mitigar la pandemia

que incluyen bonos para los más

vulnerables,   bonos    para   traba-
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xxxxxaúl Prebisch (1901-1986) é

xxxxxxuma das principais

referências do pensamento

desenvolvimentista latino-

americano e, na segunda metade

do século XX, eternizou categorias

essenciais para a análise do

mundo contemporâneo, como a

“Deterioração dos termos de

troca” e a noção de “Centro-

Periferia”. Em 1959, no

“Documento do México”,

enfatizou a importância de

formar-se um Mercado Comum

Latino-Americano (MCLA), a partir

do qual se sustentaria o processo

de integração comercial e

produtiva dos países da região.

    Diante da necessidade de

integrar e ampliar o comércio

intra-regional, o documento

também considerou o combate

às assimetrias, a

complementaridade industrial, o

foco sobre setores estratégicos

prioritários e a ideia de

reciprocidade. Tratou-se de uma

proposta concreta para os anos

1960, mas que ainda nos permite

refletir sobre a integração na

amplitude de suas arestas, assim

como a sua urgência e relevância

para o futuro.

 A exitosa experiência

integracionista dos países da

América Central deu motivos

suficientes para Prebisch

acreditar que seria possível a

constituição de um mercado

comum   do   qual   participassem

todas  as  economias  da  América

mantidas, principalmente, pela

importância de cuidar tanto do

funcionamento das indústrias já

estabelecidas quanto das fontes

de trabalho. Por outro lado,

existiria uma tarifa maior para a

importação de produtos

procedentes de países que não

formassem parte da zona

preferencial latino-americana, ou

seja, uma união aduaneira. Ao

mesmo tempo, haveria certa

flexibilidade para o

estabelecimento de tarifas intra-

regionais, de acordo com as

necessidades ou projeções

nacionais de cada país.

    Dessa forma, por exemplo, em

um país onde não houvesse

produção de automóveis (mesmo

que incipiente), poderiam

eliminar-se totalmente os

impostos à importação desses

bens sempre e quando os

produtos viessem de outra nação

latino-americana. 

    Em contrapartida, esse país

poderia aumentar a proteção

aduaneira sobre aqueles bens nos

quais existisse interesse de

produzir no âmbito nacional.

Sendo assim, dentro dessa

flexibilidade, durante anos,

poderiam negociar-se concessões

em relação à importação de bens

industriais, em troca de outras

permissões feitas em seu favor.

    No que  diz  respeito  às  nações

de menor desenvolvimento

econômico-industrial, seriam

poupadas    da    necessidade    de

Latina. Essa  seria  uma   condição

necessária para atingir o efetivo

avanço econômico e social da

região e formar um amplo

mercado (hoje de

aproximadamente 600 milhões

de pessoas), que permitisse

estender os tecidos industriais,

abaratar os custos de produção e

promover maiores níveis de vida

para a população.

Não à liberalização total

No entanto, vale ressaltar, o

Mercado Comum não implicaria

na liberalização total do comércio

nem muito menos seria uma

cópia exata do modelo europeu.

Haveria um forte planejamento,

por meio do qual os países se

comprometeriam a realizar uma

progressiva diminuição das tarifas

aduaneiras do comércio de bens

industriais ou de capital. As tarifas

já  existentes  em  relação  a  bens

primários  e  de  consumo  seriam
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 diminuir as suas tarifas. Ademais,

possuiriam uma série de

concessões especiais nas

negociações, o que revela o

reconhecimento das assimetrias e

o tratamento diferenciado. Os

países desenvolvidos da região

aceitariam reduzir ou eliminar

impostos sobre as suas

importações para facilitar o

ingresso de produtos vindos dos

vizinhos menores. Tal mecanismo

compensaria a vantagem dos

maiores sobre os de

industrialização incipiente no seu

processo de abertura comercial

para a região. Portanto, seria

crucial manter o comércio em

condições equitativas.

    Por outro lado, o projeto de um

Mercado Comum Latino-

Americano traz em sua essência o

“princípio de reciprocidade”.

Segundo essa perspectiva,

nenhuma economia, grande ou

pequena, poderia manter de

maneira permanente uma

balança comercial positiva em

relação aos demais integrantes do

bloco. Caso um país exportasse

mais do que importa, a sua

obrigação com o Mercado

Comum seria baixar as tarifas de

importação para que outros

saíssem da situação deficitária. A

busca da reciprocidade tornar-se-

ia, dessa forma, um elemento

fundamental no combate das

assimetrias. Para tanto, seria

necessário determinar com

expertise, via ação estatal

coordenada    com    a     iniciativa

indústrias de maior valor

agregado. Em 1986, os

presidentes Raúl Alfonsín e José

Sarney formalizaram o Programa

de Integração e Cooperação

Econômica (PICE), que dava forte

ênfase à complementaridade

comercial e produtiva. Os

resultados são evidentes no caso

do setor automotriz: atualmente,

quase 40% do comércio

binacional envolve veículos

automóveis, tratores, ciclos e

outros veículos terrestres, suas

partes e acessórios.

   Na década de 2000, nova-

mente, houve grande impulso no

sentido de uma integração mais

equitativa, recíproca e comple-

mentar. Inclusive por isso, entre

2003 e 2014, as assimetrias

comerciais do Brasil com as

economias sul-americanas

diminuíram. Também foram

concretizadas iniciativas como o

Mecanismo de Adaptação

Competitiva (MAC), em 2006, e o

Fundo de Convergência Estrutural

do Mercosul (FOCEM), em 2007. A

adoção de vínculos solidários

entre nossos países é necessária e

possível, se existir vontade

política. Conscientes da

capacidade que temos para

superar a condição periférica,

devemos resgatar experiências e

estimular o pensamento próprio,

que transcende o tempo e as

gerações.

*Discente de Economía-UNILA e

investigador del OBIESUR

privada, quais as indústrias

fundamentais deveriam

estabelecer-se em cada nação,

com o propósito de aumentar a

produtividade e fortalecer a

reciprocidade. Os esforços seriam

claramente compartilhados.

Linha integracionista

    As contribuições de Prebisch

consolidaram um caminho,

teórico e prático, na direção da

integração e da industrialização,

mediante a preferência pelos

intercâmbios intra-regionais e a

interconexão produtiva. Segundo

esta perspectiva, a luta pela

diminuição da dependência

econômica dos países periféricos

teria que considerar,

obrigatoriamente, os estímulos do

comércio recíproco dentro da

América Latina.

    Nota-se a continuidade dessas

propostas ao longo do tempo,

pelo menos no último século.

Alejandro Ernesto Bunge (1880-

1943), professor de Prebisch, nos

anos 1920 já promovia o debate

sobre a necessidade de criar um

mercado comum no Cone Sul e

uma União Aduaneira do Sul.

Apesar dos avanços limitados, as

ideias de integração econômica

estiveram presentes no cenário

latino-americano até o auge dos

anos 1980. Com a

redemocratização, os governos de

Argentina e Brasil buscaram

estimular a articulação binacional

em setores estratégicos, como

petroquímica,    biotecnologia     e
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Exxxl régimen internacional de

xxxxxSolución de Controversias

Inversor-Estado ISDS (o Investor-

State Dispute Settlement, por sus

siglas en inglés), establece un

mecanismo mediante el cual los

Estados adherentes pueden ser

demandados por inversores

extranjeros directamente en los

Tribunales Internacionales, en

caso de que consideren que sus

ganancias se han visto afectadas

por cualquier medida tomada por

el Estado receptor. Entre los

principales Centros de Arbitraje se

encuentra el Centro Internacional

de Arreglo de Diferencias

Relativas a Inversiones (CIADI),

que es una institución

perteneciente al Banco Mundial y

es el centro más concurrido a

nivel mundial. Además, están los

tribunales de la Corte

Permanente de Arbitraje, la

Cámara de Comercio Inter-

nacional, entre otros.

    Este mecanismo está incluido

legalmente en las cláusulas de

gran parte de los Tratados

Bilaterales de Inversión (TBI´s),

que además de otorgar derechos

legales especiales a los

inversionistas extranjeros para

demandar y procesar a los

gobiernos por cambios

introducidos en sus políticas y por

el lucro que podrían haber

obtenido, busca también

proteger las inversiones. Permite,

por ejemplo, las demandas en

caso de expropiaciones directas o

venciones que implican grandes

movimientos de dinero por parte

del Estado para rescatar

empresas, que en algunos casos

pueden ser consideradas

expropiaciones indirectas.

    Según el sitio web ISDS-

AméricaLatina.org, América Latina

y el Caribe es una de las regiones

del mundo que más ha sentido

los impactos del sistema de

protección de inversiones y del

régimen de arbitraje

internacional. Se contabilizan 282

demandas de arbitraje en la

región, que corresponden a un

29% de los casos a nivel mundial

y cuyo origen de los inversores

proviene principalmente de

Estados Unidos, Europa y Canadá.

Los costos de las demandas

ascienden a US$ 31.179 millones 

(hasta diciembre de 2019).

Además, el CIADI concentra el

78% de estas demandas.

     Cabe recordar que  algunos  de

indirectas (sin compensación por

parte de los Estados) y demandas

por suspensión de pago o

congelamiento de tarifas

(incluidos servicios esenciales).

Ante esto, los Estados se ven

impedidos de imponerles reglas

ambientales, derechos sociales, o

cualquier tipo de medida que

perjudiquen los intereses de las

Empresas Transnacionales in-

volucradas, limitando así el

margen de autonomía estatal

para decidir y regular y

condicionando las políticas

públicas.

    Debido a la emergencia

sanitaria provocada por la

pandemia del COVID-19, algunos

Estados se ven obligados a

adoptar medidas para asegurar y

garantizar la provisión de servicios

públicos básicos como agua y

saneamiento, salud, gas,

electricidad y transporte. Para

algunos de estos servicios, los

gobiernos han congelado o

paralizado el cobro de tarifas,

impidiendo cortes en el

suministro. En algunos casos, se

ha decidido colocar a los

proveedores de salud privada

bajo el control del gobierno para

garantizar el acceso a la atención

médica. También se han

establecido controles de precios

de bienes esenciales, como

alimentos. Por otra parte, existe

una tendencia de retorno de

empresas privatizadas a la

propiedad   estatal   y     de   inter-

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS
Conflictos entre Inversores y Estados
Astrid Yanet Aguilera Cazalbón*

E
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los casos emblemáticos de las

demandas están justamente

vinculados a la provisión de

servicios básicos como agua

potable y salud. Algunos ejemplos

se remiten a la cuestión del

congelamiento de las tarifas de

servicios básicos realizados en

medio de crisis económicas (caso

de la pesificación de tarifas de

energía en Argentina, después de

la crisis de 2001). 

    Los datos señalan también que

Argentina es el país más

demandado del mundo por

inversores extranjeros, México está

entre los seis más demandados

también a nivel mundial y

Colombia ha sido el país más

demandado en el año 2018.

Mientras tanto, Bolivia y Ecuador,

se han enfrentado al poder

corporativo, tanto en la

modificación de sus

Constituciones como denun-

ciando los impactos de estos

tratados y sus consecuencias para

la soberanía nacional. En el caso

de Bolivia, hoy atraviesa no por

acaso un golpe de Estado, y

Ecuador, un gobierno neoliberal

que busca avanzar con un nuevo

modelo de TBI.

elemento para potencializar el

desarrollo, con los supuestos

beneficios que traerían en

términos productivos y de

empleo. Sin embargo, se torna

necesario problematizar más sus

efectos y comprender las

diferentes dimensiones de

análisis. Algunos académicos, por

ejemplo, vienen insistiendo en

que debe existir un vínculo más

estrecho entre la Economía y el

Derecho para los abordajes de las

inversiones extranjeras.

    Organizaciones internacionales

y nacionales han solicitado que se

paralice el mecanismo ISDS,

instando a los países a retirarse de

los acuerdos vigentes como forma

de restringir la posibilidad de

incurrir en demandas futuras.

Sugieren que los costos de

permanecer bajo ese régimen,

serán demasiado altos. Si bien

cada país puede terminar

unilateralmente con los TBI´s,

como varios países de la región

latinoamericana serían afectados,

tienen la posibilidad de firmar un

acuerdo conjunto para terminar

con estos tratados “Terminación

multilateral”, de la misma manera

que lo hizo recientemente la

Unión Europea. Ese momento

parece oportuno para enfrentar al

ISDS de manera conjunta entre

algunos de los Bloques que

conforman la región, y establecer

un vínculo que fortalezca el

proceso de integración regional.

Esa decisión de cooperar es de

carácter estratégico por su

relevancia y permitiría resolver un

problema de largo plazo.

*Economista. Mestranda en el PPG-

ICAL/UNILA. Becária DS/UNILA.

Pesquisadora do NEEGI y GT Crisis y

Economía Mundial (CLACSO)

    Este perverso régimen pone en

evidencia lo perjudicial de los

Tratados de Inversión y revela

cómo los Estados se encuentran

amenazados por Empresas

Transnacionales, una vez que no

tienen la misma facultad de

demandar a las Empresas. Esta

lógica supera a las disputas

interestatales por la propiedad y

el control del financiamiento y de

los sectores estratégicos,

poniendo al poder corporativo

por encima de los gobiernos

nacionales. Pero más allá de eso,

demuestra cómo los servicios

públicos básicos deben

gestionarse con un mayor control

Estatal. Muchos países se han

sometido a la búsqueda y

atracción de Inversiones

Extranjeras Directas (IED),

flexibilizando marcos regulatorios

para permitir el ingreso de

mayores flujos, dando lugar a la

firma de los TBI´s. El discurso

neoliberal, que en la región ha

estado presente no solamente en

los gobiernos asumidos como

neoliberales sino también en

aquellos con proyectos

progresistas, ha procurado

mostrar     las      IED     como     un 
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  literatura econômica é

xxxxxxbastante dividida quanto

ao tema Investimento Externo

Direto (IED). Por um lado, há os

que defendem que a sua entrada

conduz a um aumento da taxa de

investimento da economia, e,

portanto, ao crescimento, com

uma contrapartida direta na

produção. Também consideram

que esse capital conduz a uma

ampliação na quantidade de

tecnologia empregada, aumen-

tando a produtividade e

diminuindo a vulnerabilidade

externa. 

    Por outro lado, há quem

defenda que o IED pode elevar a

vulnerabilidade externa do país,

como consequência do avanço da

desnacionalização e elevação das

remessas de lucro e juros; do

crescimento das importações e

da desindustrialização; e do

ganho de poder econômico e

político do capital estrangeiro.

Especialmente quando o

processo de abertura não é

acompanhado de uma estratégia

de inserção internacional que

contemple aumento das receitas,

principalmente, das exportações.

     Segundo  Aldo  Ferrer, o desen-

“Consenso de Washington”,

documento com uma série de

recomendações realizada pelo

Instituto Internacional de

Economia e patrocinada pelo

Departamento do Tesouro dos

EUA, Banco Mundial, Fundo

Monetário Internacional - FMI,

transnacionais e bancos norte-

americanos. 

    Este denominador comum de

recomendações de política

econômica para os países da

América Latina, pode ser

resumidos, de acordo com Nilson

Araújo de Souza, a: 1) abertura

econômica, ou seja, o fim das

barreiras protecionistas; 2)

privatização das empresas

estatais; 3) desregulamentação de

capitais; 4) e a flexibilização das

relações de trabalho. 

    Em síntese, se defendia uma

presença menor do Estado na

economia, por meio da abertura

econômica e desregulamentação

do capital estrangeiro.

    Nesse período, de acordo com

a CEPAL, a tarifa média de

importação na América Latina e

Caribe caiu de algo em torno de

40% para menos de 15%. E, sem

qualquer contrapartida,  os países 

volvimento a partir do IED requer

que as exportações e importações

guardem um equilíbrio entre seus

conteúdos de tecnologia e valor

agregado para permitir que a

estrutura produtiva interna

assimile e difunda os avanços do

conhecimento e da tecnologia. 

 O mesmo vale para os

investimentos das filiais de

empresas transnacionais, ou seja,

é preciso que sua presença não

debilite as capacidades endó-

genas de desenvolvimento

tecnológico. 

    Como sinalizado pela CEPAL,

em relatórios recentes, os fluxos

elevados de IED não garantem

por si só uma contribuição para a

diversificação produtiva da região

e nem o crescimento a longo

prazo. 

   Dependendo da estratégia

assumida pelos países a atração

deste tipo de investimento pode

ou não se traduzir em

crescimento e desenvolvimento

para as economias.

Abertura econômica na região

    Na década de 1990 a América

Latina, foi marcada pela abertura

econômica  realizada  a  partir  do

IED E VULNERABILIDADE
O caso das economias latino-americanas
Camila Caresia Wexell Severo*
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e ganham destaque por possibilitar

a.

latino-americanos foram aderindo

a essa abertura: México e Chile

em 1985, a Bolívia em 1986, a

Argentina e a Venezuela em 1989,

o Brasil, o Peru e a Colômbia em

1990. 

    Assim, ao longo da década de

1990 as restrições de IED na

economia foram sendo

gradualmente abolidas. O

governo dos Estados Unidos,

articulador do Consenso, tinha

como objetivo a ampliação do

seu mercado e a diminuição de

custos de trabalho e matérias

primas, a fim de melhorar sua

competitividade no mercado

internacional. E, apesar das

recomendações dirigidas aos

demais países, os Estados Unidos

ampliaram suas barreiras

comerciais e o peso de seu Estado

na economia: o gasto público

passou de 31,2% do PIB entre

1978-82 para 33,6% em 1991-95.

 Desde o Consenso de

Washington, a penetração de

capital estrangeiro se deu em

todas as esferas das economias

nacionais latino-americanas,

representando, portanto, um

aumento do passivo externo

(dívida). A participação do capital

estrangeiro em percentual do PIB

nas economias do Brasil,

Argentina, México e Colômbia,

principais destinos de

investimento direto estrangeiro

(IDE) na América Latina, passou

em   média  de  7,2%  do  PIB  em

o estoque       de      IDE      tem    

 se concentrado especialmente

no setor de serviços, que é non

tradable, ou seja, não exporta e,

portanto, não gera divisas para

servir de contrapartidas às saídas

de lucros e remessas, onerando

ainda mais as contas externas.

    A capacidade de atração de

IED sugere a necessidade de

revisar as possibilidades de novas

articulações entre os países com

intuito de tirarem melhor proveito

do grande fluxo de capital

recebido. As medidas vão desde a

modificação dos aparatos

regulatórios até a complemen-

tação das cadeias industriais

intra-regionais via articulação

produtiva.  Para atingir esses

objetivos, é necessário identificar

e implementar diretrizes, a fim de

orientar e coordenar as priori-

dades de investimento dos países. 

    Em um mundo em que as

políticas são projetadas e

executadas de acordo com o

interesse dos grandes blocos

econômicos centrais, as

possibilidades de os países

avançarem individualmente são

bastante limitadas e os riscos de

competir pelas mesmas fontes de

investimento aumentam.

    A busca por espaços de

coordenação e planos de

desenvolvimento compartilhados

entre diferentes países oferece

oportunidades para gerar maiores

incentivos, a fim de atrair

investimentos estrangeiros e

integrar o IDE em estratégias

regionais de desenvolvimento

mais autônomas.

*Economista. Mestranda no

PPG-ICAL/UNILA. Bolsista

DS/UNILA. Pesquisadora do 

 OBIESUR.

1990   para   36,9%   em   2018,   de

acordo com dados da UNCTAD.

    No caso do Brasil, por exemplo,

os dados governamentais

mostram que o passivo

externo liquido aumentou de US$

150 bilhões em 1994 para US$ 1,4

trilhões em 2014. O processo de

abertura econômica e comercial

brasileira tornou o país um dos

principais destinos de IED do

mundo, ao mesmo tempo em

que provocou um grande

aumento da importação, dos

gastos na conta de serviços, com

maiores remessas de lucros, juros

e royalties, ampliando o déficit

em transações correntes do

Balanço de Pagamentos. 

    A situação na Argentina,

Colômbia e México foi similar.

Apesar das diferentes formas,

desde o início dos anos 1990 os

governos latino-americanos

assumiram posturas parecidas de

atração de IED. O estoque deste

capital na região deu um salto

desde 1990, passando de 9% em

relação ao PIB para 30,3% em

2017, enquanto a formação bruta

de capital fixo, no mesmo

período, ficou menor do que em

1990, 22,3% e 15,6% e,

respectivamente.

    O aprofundamento do controle

estrangeiro nos diversos setores

das economias nacionais tem

significado, na prática, uma piora

na correlação de forças políticas

internas   e  externas.  Além  disso,
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x  atual cenário de crise

xxxxxeconômica e de queda nos

intercâmbios comerciais entre os

países da América do Sul vem

sendo acompanhado pelo

afastamento da agenda de

Integração Regional por parte do

Itamaraty. Entretanto, as diretrizes

regionais em momentos de

instabilidade econômica nem

sempre foram no sentido do

afastamento. Recordam-se, por

exemplo, os anos 1940 e 1980.

    No caso mais recente, o

nascimento de um novo padrão

monetário internacional pós-

Bretton Woods havia tornado os

Estados Unidos uma Hegemonia

com poderes incomparáveis.

Nesse marco, as sérias restrições

de divisas na região foram

superadas, em parte, pelos

esforços de comércio

compensado como alternativa ao

uso exclusivo do dólar. Em 1982,

surgiu o Convênio de Pagamentos

e Créditos Recíprocos (CCR), no

âmbito da Associação Latino-

Americana de Integração (ALADI),

acordado por doze Bancos

Centrais: Argentina, Bolívia, Brasil,

Colômbia, Chile, Equador, México,

dos intercâmbios regionais.

Naquele período de baixa

liquidez internacional, a

compensação das transações

intra-regionais chegou a superar

os 80%. Sem embargo, a partir de

novos fatores combinados, na

década de 1990 o CCR foi

desestimulado. Sublinham-se o

Acordo de Basiléia, a crescente

desnacionalização de empresas

estatais e privadas na América

Latina; o aumento das taxas de

juros nacionais e o processo de

internacionalização do sistema

financeiro. O aumento da liquidez

tornou mais fácil realizar

operações por fora do Convênio,

convertendo-o em quase

obsoleto até o final do milênio. 

Reativação do CCR via BNDES

    Nos anos 2000, o CCR voltou a

ser usado de forma paulatina,

impulsionado sobretudo pelas

exportações de serviços de

engenharia por meio de

financiamentos do Banco

Nacional de Desenvolvimento

Econômico e Social, via programa

BNDES-Exim. A reativação foi

potencializada por fatores como i)

Paraguai, Peru, Uruguai,

Venezuela e República

Dominicana.

    As maiores vantagens para os

países importadores é não

precisar usar dólares nas compras,

enquanto os exportadores têm

imensa redução do risco de não

recebimento de suas vendas. Por

outro lado, a desvantagem de

usar o Convênio seria a necessi-

dade estrutural e permanente de

ter divisas para adquirir bens não

produzidos na região. No saldo

global da compensação,

geralmente há países credores e,

nesse sentido, há uma decisão

política ao efetivar intercâmbios

via CCR. O “restante”, os

pagamentos não compensados, é

pago em dólar. Ou seja, coloca-se

em jogo um claro papel de um

articulador em última instância,

que nesse caso deveria ser

exercido pelo superavitário Brasil.

    O Convênio alcançou elevados

níveis de compensação de

comércio nos anos 1980, entre os

doze membros. O caráter

multilateral das compensações

possibilitou que funcionasse

como um instrumento  facilitador

VAIVÉNS DO CCR-ALADI
O papel do BNDES como ativador das compensações 
Carla Paulino da Costa Feres*
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a demanda da Venezuela, que

crescia a altas taxas e, voltada à

integração regional, priorizou a

importação por bens e serviços

dos países da América Latina; ii) a

reativação da Argentina, que se

recuperava da grave crise

econômica gerada pelo

liberalismo do governo Menem e

pela desvalorização brasileira de

1999; iii) a recuperação da

atividade de grandes construtoras

brasileiras.

    O BNDES fomentou, dessa

forma, o apoio às exportações de

serviços de construção na região,

por meio do financiamento de

empresas como Odebrecht,

Andrade Gutierrez, Camargo

Correa, OAS e Queiroz Galvão,

principalmente. Os desembolsos

totais chegaram a US$ 7,9 bilhões,

em 12 países latino-americanos.

Como o BNDES possibilitou a

utilização desse mecanismo? O

uso do Convênio torna-se uma

garantia de pagamento, porque o

país que não “pagar” suas dívidas

não estará em débito com um

sócio, mas com todos os doze

países signatários. Assim, o CCR

deixou de ser utilizado

exclusivamente para transações

comerciais e, financiando serviços,

tornou-se um mecanismo de

garantia e de confiança regional.

Dessa forma, nos anos 2000, por

meio da combinação BNDES-CCR

promoveram-se as obras de

infraestrutura, o apoio à cadeia

produtiva brasileira e a facilitação

do pagamento das iniciativas

realizadas nos países vizinhos.

    No entanto, os escândalos e

acusações de corrupção da

operação “Lava Jato”, a partir de

2014, deram início a um infeliz

discurso       que       distorcia      as

retomar-se o uso do CCR. Vale

ressaltar, ainda, que a reativação

do mecanismo pode ser

impulsionada pela crescente crise

econômica.

    As assimetrias do sistema

financeiro internacional contri-

buem para explicar a situação de

vulnerabilidade e restrição

externa dos países periféricos,

especificamente os da América

do Sul. Parece evidente que as

políticas aplicadas até agora serão

incapazes de reverter o grave

cenário, sem previsões de acabar:

crescentes casos de transmissão

da Covid-19, impossibilidade de

produção e altos índices de

desemprego. As fronteiras

deveriam forçar os países sul-

americanos a uma saída comum.

No entanto, a disparidade entre

as políticas nacionais apaga a

possibilidade de encontrar uma

luz no fim do túnel. 

    Para maximizar a utilização e as

potencialidades do CCR será

essencial retomar e dar solidez ao

fluxo comercial intra-regional,

hoje no seu menor nível histórico

(10%). Para isso, o esforço será

consolidar as outras “vigas” da

integração, a de Infraestrutura e a

Produtiva. Sublinha-se que o

aumento do fluxo comercial intra-

regional, em consonância com a

diminuição das assimetrias entre

países credores e devedores,

possibilitaria maiores comple-

mentaridades entre os sócios e,

em última instância,

proporcionaria maior autonomia

frente às poderosas estruturas

financeiras internacionais.

* Discente de Economia-UNILA e

pesquisadora  do OBIESUR e do

NEEGI

interpretações do mecanismo.

Por um lado, havia uma parcela

da população impulsionada por

uma onda de fake news, que

acreditava na “benevolência” do

Brasil com os países “comunistas”

(Venezuela e Cuba). Não

entendiam que o Brasil não

enviou dinheiro para lugar algum;

os recursos eram usados para

financiar empresas brasileiras que

executavam obras no exterior. Por

sua vez, parte da “esquerda”

também corroborou a distorção

ao confundir Investimento

Externo Direto (IED) com

Exportação de Serviços,

alimentando a teoria que o Brasil

se projetava na América Latina

sob uma forma “imperialista”. Os

financiamentos, porém, ofereciam

excelentes condições de

pagamento e eram comemo-

rados pelos países vizinhos.

     A inflexão pós-vitória de

Bolsonaro tornou o ambiente

favorável à emissão de uma

lamentável nota por parte do

Banco Central do Brasil (BACEN),

em abril de 2019, na qual anuncia

a paralisação de novos

movimentos via Convênio. Os

argumentos que respaldaram a

decisão foram, essencialmente, o

primeiro não pagamento desde a

criação do CCR, pela Venezuela,

de US$ 2,2 bilhões; e o não

entendimento, por parte do

Brasil, do seu papel na edificação

da Integração Regional e dos

ganhos que o país obteve nos

últimos anos. Por outro lado, não

cabe ao BACEN a decisão de

saída do Convênio ALADI. A

inexistência de uma decisão

expressa por parte do Itamaraty

sugere que bastaria uma  reorien-

tação     política     nacional    para

LA ESPADA
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   - m meio à pandemia, espera- 

 x.x se  que   cumprindo   medidas 

de distanciamento e segurança,

cerca de 350 trabalhadores estão

tirando do papel um antigo

sonho da região trinacional:

levantar a segunda ponte sobre o

rio Paraná, conectando as cidades

de Foz do Iguaçu, no Brasil, e de

Puerto Franco, no Paraguai.

Depois de mais de 25 anos, o

projeto está sendo executado

com recursos da Itaipu

Binacional, que superam os R$

320 milhões, hoje equivalentes a

US$ 60 milhões. A previsão é que

a travessia fique pronta em 2022.

      A nova estrutura, chamada de

“Ponte da Integração”, contribuirá

para ampliar as já consolidadas

relações comerciais entre o Brasil

e o Paraguai, além de ser um

trecho fundamental na conexão

bioceânica, ligando o porto de

Paranaguá com os portos de

Antofagasta, Iquique, Arica e

Tocopilla, no norte do Chile. De

uma ponta a outra, a rota terá

aproximadamente 3.000 km,

cruzando os Andes pelas

passagens  de  Jama  ou  de   Sico, 

infraestrutura devem ser

comemorados   neste  cenário  de

grave crise, que afeta a América

Latina desde o início dos anos

2010, período em que a economia

cresceu pífios 1,9%. No caso do

Brasil, o desempenho foi ainda

pior, com alta de apenas 1,3%

entre 2010 e 2019, o pior decênio

em 120 anos. De acordo com

projeções da CEPAL, do Banco

Mundial e do FMI, graças ao

coronavírus, os indicadores

econômicos devem ser

catastróficos em 2020, podendo

inclusive estender-se até 2021

devido aos efeitos vinculados com

o fechamento de fronteiras, a

paralisação de fábricas, o

encolhimento do comércio e a

restrição do crédito internacional.

    É crucial que, apesar da

conjuntura, mantenham-se os

investimentos na construção de

uma ponte que representará

muito mais do que a

possibilidade de escoar a

produção brasileira para os

grandes mercados consumidores

asiáticos, com redução de custos

logísticos e tempo de transporte.

ambas a 4.200  metros  acima

nível do mar. Este é apenas um

dos quatro eixos de integração e

desenvolvimento que, nos

próximos anos, conectarão de

maneira segura e eficiente o

Atlântico e o Pacífico.

    As antigas rotas marítimas, pelo

sul da América do Sul, bordeavam

a região pela passagem de Drake,

próxima à Antártica, e,

posteriormente, pelos 600 km do

estreito de Magalhães. Ambas as

alternativas ofereciam péssimas

condições climáticas e de

navegação. Na década de 1880,

foi inaugurado o canal artificial do

Panamá, com mais de 75 km de

extensão, facilitando o trânsito

das embarcações. Há poucas

décadas, e principalmente desde

2000, avançam centenas de

projetos de integração física

regional, incluindo dezenas de

milhares de quilômetros de vias

rodoviárias, férreas e de

navegação em quase todos os

países do continente.

Investimentos em plena crise

    Os atuais gastos com obras de 

DE FOZ A ANTOFAGASTA
Ponte promove região geopoliticamente estratégica e historicamente isolada
Luciano Wexell Severo*
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   A obra também significa uma

chance de edificar a articulação

produtiva de uma região geopoli-

ticamente fundamental e

historicamente isolada na

América do Sul, que envolve

porções do Paraná e do Mato

Grosso do Sul, além de parcelas

do Paraguai, da Bolívia, da

Argentina e do Chile. 

 Vale comentar que,

simultaneamente, avança a

construção de outra ponte entre

o Brasil e o Paraguai, cerca de

800 km ao norte, ligando as

cidades de Porto Murtinho, no

Mato Grosso do Sul, e Carmelo

Peralta, no país vizinho. A obra faz

parte de outro corredor

bioceânico, que vai na direção

leste até o porto de Santos.

Comércio intra-zona

  Considera-se que a nova

conexão tem grande potencial

para impulsionar o desen-

volvimento de novas cadeias

produtivas regionais ao longo do

seu eixo. Destacam-se, entre

outros, os casos das indústrias

localizadas no Chaco paraguaio e

no Noroeste argentino,

relacionadas com a produção de

cereais, pneumáticos, azeites,

vinhos e lácteos, entre outros. As

universidades, como a UNILA, e os

entes públicos devem dedicar

especial atenção aos estudos de

inteligência comercial, propondo

estratégias concretas para a maior

integração.

   O comércio de bens e serviços

entre o Brasil e o Paraguai

também tende a crescer com a

abertura da nova ponte. Entre

2014 e 2019, a média anual das

transações bilaterais foi de US$

4,5 bilhões.  Cerca  de  90%  desse

de viagem e de 30% dos custos

logísticos nos deslocamentos

entre Foz e os portos do leste da

Ásia e da costa oeste dos Estados

Unidos e do Canadá, por

exemplo. Os ganhos por tonelada

são bastante expressivos, ainda

mais tomando em conta os

elevados volumes comer-

cializados pelo Paraná. Em

toneladas, o estado exporta 9,2

milhões de soja, 4,7 milhões de

cereais, 2 milhões de açúcar e 1,7

milhão de carnes e miudezas

comestíveis.

    Em 2019, o principal produto

vendido pelo Paraná ao mundo

foi a soja em grãos, no total de

US$ 3,4 bilhões, sendo 88,9%

desse montante enviado somente

para a China. No caso das carnes

e miudezas comestíveis, o

segundo produto da pauta do

estado, o valor chegou a US$ 2,9

bilhões, quase a metade só para

China, Hong Kong, Japão e Coreia

do Sul. Ao tratar das importações

paranaenses, em 2019, destacam-

se os fertilizantes. As compras

chegaram a US$ 1,4 bilhão, sendo

mais de 60% vindas de Rússia,

Canadá, China e Estados Unidos.

    Nem tudo são rosas. Apesar dos

tantos estudos para a expansão

da estatal Ferroeste, ampliando a

atual malha desde Cascavel até o

Mato Grosso do Sul e Foz, o

projeto da Ponte da Integração

não inclui o ramal ferroviário.

Ainda assim, o Paraná, que já

conta com o porto de Paranaguá

e outras alternativas no Atlântico,

será bastante beneficiado com a

nova opção pela rota chilena.

* Docente do PPG-ICAL.

Coordenador do  OBIESUR e Editor

da Revista La Espada.

volume atravessa a fronteira pela

Ponte da Amizade, inaugurada

em 1965. A economia paraguaia

vem crescendo a uma taxa média

de 4,5% nos últimos cinco anos,

como fruto da produção agrícola

e do estímulo para o

estabelecimento de empresas

maquiladoras. O país possui

energia abundante e espera-se

que na próxima década chegue a

utilizar 100% da sua parcela das

produções de Itaipu e Yacyretá

(binacional com a Argentina).

Vantagens via Pacífico

     No caso dos estados brasileiros

que sofrerão impactos positivos

oriundos da construção da ponte,

ressaltam-se as exportações de

celulose, soja e carnes para a Ásia.

É certo que a distância entre Foz

e o porto de Paranaguá, no

Atlântico, chega a 730 km, três

vezes menor do que o percurso

entre Foz e o porto de

Antofagasta, no Pacífico, que

totaliza 2.200 km. Porém, ainda

assim, exportadores e

importadores paranaenses, ao

optar por comercializar via Chile

terão amplos ganhos nos custos

logísticos e no tempo do

transporte. A distância marítima

entre Paranaguá e Xangai, na

China, via Canal do Panamá, é de

25.000 km, enquanto entre

Antofagasta e o mesmo porto

chinês, via Pacífico, chega a

18.500 km. Além disso, apenas

para cruzar o istmo panamenho,

o custo pago por um navio de

grande porte pode variar entre

US$ 300 mil e US$ 500 mil.

   A partir de dados elaborados

pela Empresa de Planejamento e

Logística (EPL), é possível calcular

uma economia de 20% no tempo
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