Os desafios da integração Brasil-Argentina
Os interesses comuns vão além do espectro do Mercosul e das transações econômicas
Editorial
18/10/2020, O Estado de S.Paulo
Na relação entre Brasil e Argentina está em jogo muito mais que o destino dos dois países. Juntos eles
formam a base do Mercosul e representam cerca de dois terços do território, da população e do PIB do
Cone Sul. O Brasil é o principal parceiro comercial da Argentina e a Argentina é o terceiro maior parceiro
do Brasil e o principal destino de suas manufaturas. Em um momento de redefinição da geopolítica
global, foi oportuno que o Centro Brasileiro de Relações Internacionais, em parceria com a consultoria
argentina Berensztein, tenha reunido diplomatas e pesquisadores em uma Jornada de Diálogos BrasilArgentina.
Em que pesem as insatisfações e imperfeições na relação entre os dois países, o salto com o Mercosul
foi incomparável em relação ao que havia antes. Só na primeira década do século 21 o comércio
praticamente quadruplicou. Ainda assim, em comparação à experiência da União Europeia ou do
Tratado Norte-Americano de Livre Comércio, há muito a ser feito. De resto, os interesses comuns dos
dois países vão além do espectro do Mercosul e das transações econômicas.
No campo geoestratégico, como notou o ex-chanceler Celso Lafer, a coesão entre Brasil e Argentina tem
para ambos, talvez mais do que com quaisquer outros países, o potencial de ampliar sua capacidade de
atuação internacional e de gestão de riscos nos campos político, militar, energético e científico.
Dada a complexidade dessa rede de interesses, os dois países não podem simplesmente confiar, como
disse o professor Hussein Kalout, na “inércia burocrática” parcialmente provida pelo Mercosul, mas
precisam suplementá-la por uma atuação política.
O próprio Mercosul é um exemplo. Suas bases foram lançadas no final da década de 80 pelos presidentes
Sarney e Alfonsín sob o lema “Juntos para crescer”. Mas sua parceria internacional mais importante, o
acordo com a União Europeia, ficou quase duas décadas em “banho-maria” até os presidentes Temer e
Macri, percebendo uma oportunidade com o desarranjo transatlântico entre a Europa e os EUA
liderados por Trump, acelerarem a costura final que agora é submetida à ratificação dos dois blocos.
Por outro lado, como um contraexemplo, as convicções ideológicas dos presidentes Jair Bolsonaro e
Alberto Fernández ameaçam paralisar, quando não desconstruir, anos de engenharia diplomática.
Justamente neste momento se faz como nunca necessário fortalecer os vínculos entre as classes
políticas, empresariais e civis de ambos os países como um antídoto contra as oscilações e idiossincrasias
dos governos de turno. Isso implica estimular transações não só econômicas, mas culturais, acadêmicas
e científicas.
Motivações não faltam. Uma pauta importante é a defesa e a segurança, em especial no combate
transfronteiriço ao crime organizado. Outra é a cooperação tecnológica, particularmente nos campos
espacial, energético e digital. A crise pandêmica é uma oportunidade para intensificar os diálogos em
prol de uma regulamentação sanitária regional, assim como a crise econômica o é para aumentar as
importações e diminuir a dependência dos mercados financeiros internacionais.
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Para tanto, é fundamental aprimorar mecanismos de integração já em vigor (como a tarifa externa
comum) e criar outros, como uma burocracia do Mercosul mais robusta (a exemplo da União Europeia)
ou instituições acadêmicas comuns. Há além de tudo áreas novas a serem exploradas, como a
bioeconomia ou os vínculos com a região do pacífico asiático, atualmente a mais dinâmica do mundo do
ponto de vista econômico.
O consenso entre os debatedores é de que há, na fórmula de Lafer, um imenso “potencial de
sociabilidade”. O desafio é transformar a potência em ato. Vencer esse desafio é mais do que uma
oportunidade para o desenvolvimento dos dois países, é quase uma condição sine qua non. Dado o seu
entrelaçamento geográfico e histórico, o relacionamento entre ambos tem “a obrigação de dar certo”,
como disse o professor Hussein Kalout: “É um matrimônio em que nenhum dos dois tem direito ao
divórcio”.
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