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RESUMO

É inegável a importância que a integração regional (regionalismo) assume no contexto atual. A integração

econômica de nações em blocos regionaiscontribui significativamente para a expansão e consolidação do

comercio mundial. Nesse contexto, objetiva-se nesse trabalho fazer uma abordagem conceitual da integração

regional (regionalismo) dentro da perspectiva da globalização no âmbito político e econômico evidenciando

ainda, o papel que o bloco regional representa para o desenvolvimento das economias locais. Para isso, foram

utilizados os fundamentos teóricos de Amaral (2003), Basso (2007), Castro (2000), Baumann (2001),

Linhares (2007) dentre outros, os quais embasam as afirmativas exploradas no texto.

Plavras chaves: A integraçãoregional, blocos regionais e globalização.

Resumén

No se puede negar la importancia de la integración regional (regionalismo) asume el contexto actual. La

integración económica de las naciones en bloques regionales contribuye significativamente a la expansión y

consolidación del comercio mundial. En este contexto, el objetivo es hacer de este trabajo un enfoque

conceptual para la integración regional (regionalismo) desde la perspectiva de la globalización en el contexto

económico y político también destacar el papel que el bloque regional es para el desarrollo de las economías

locales. Para ello, se utilizaron las bases teóricas de Amaral (2003), Basso (2007), Castro (2000), Baumann

(2001), Linhares (2007) entre otros, que subyacen afirmativa explorado en el texto.
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Palabras claves: La integración regional, bloques regionales y globalización.

1 INTRODUÇÃO

A evolução econômica que o capitalismo criou vem transformando antigas relações de comércio. Aspectos

socioeconômicos importantes como a cooperação internacional, os ganhos de escala produtiva, a

transferência do conhecimento. Os mercados revitalizados, que tornaram flexíveis as fronteiras políticas,

passaram a fazer parte, neste inicio de século, de uma nova visão mundial inspirada no auxílio mútuo, na

cooperação e integração dos mercados regionais, fenômeno latente na formação de Blocos Econômicos, na

Regionalização da Economia Globalizada. Para Basso (2007, p. 77) “esse processo de integração das

economias nacionais está transformando a superfície do planeta em um espaço econômico cada vez mais

unitário”.

Pretende-se com o presente artigo abordar, de forma sistemática, questões que envolvem o regionalismo e à

tendência mundial contemporânea de integração econômica de nações soberanas em blocos regionais, neste

começo de século XXI. E dentro de tal conjuntura procura- se o papel que o bloco regional representa para o

desenvolvimento das economias locais. Sobre assunto Baumann (2001) afirma que:

Processo de criação de um mercado integrado, a partir da progressiva eliminação de

barreiras ao comércio, ao movimento de fatores de produção e da criação de

instituições que permitam a coordenação ou unificação, de políticas econômicas em

uma região geográfica. (BAUMANN, 2001, p. 324)

Os acordos regionais têm multiplicado em escala mundial, em termos de alcance, cobertura e número que

continuam crescendo. Por outro lado, a consolidação do bloco regional a partir de implementação de acordos

bilaterais tem feito surgir um novo tipo de regionalismo internacional. De acordo com Souza (2008):

“o novo regionalismo estimula os países em desenvolvimento a intensificarem um

tipo de regionalismo que não necessariamente reúne países que estão em uma

mesma região, mas entre países que têm interesses comuns, embora estejam

geograficamente distantes” (SOUZA, 2008, p. 31)

O objetivo deste trabalho é refletir sobre o processo do regionalismo a partir da formação de blocos regionais.

Procura-se analisar a criaçãode blocos comoparte estratégica de desenvolvimento econômico.

Na primeira parte, apresenta- se o conceito e a importância do regionalismo no processo de integração

regional. No contexto da análise, serão oferecidas também considerações sobre globalização de mercado e

como essa tem tornado a economia mundial mais dinâmica.
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Na segunda parte, são revistas ideias e ações consequentes que respaldam o desempenho dos países para a

criação dos blocos regionais. Procura-se mostrar simetrias inerentes dos blocos regionais. Nessa linha de

pensamento, serão abordadas posições de alguns autores em relação à formação desses blocos.Na terceira

parte, serão examinados os princípios de integração regional e como estes acordos viabilizam a economiaa

partir da formações de blocos.

Na seqüência deste artigo são feitas algumas considerações sobreo regionalismo econômico como meio de

desenvolvimento vinculado ao Estado e outros setores os quais tem suma importância no processo de

integração econômica.

2 A GLOBALIZAÇÃO E O REGIONALISMO ECONÔMICO

Nos últimos anos, transformações ocorridas nos diferentes sistemas econômicos tornaram mais dinâmico o

processo de evolução da economia mundial. Isto é devido à globalização, que Vesentini e Vlach (2002, p. 14)

definem como “a internacionalização crescente dos países e economias do globo terrestre”. O fato mais

evidente é a consolidação do processo de globalização dos mercados. Linhares (2007) aborda esse assunto

dizendo que:

É a fase da globalização, que em virtude do avanço comercial, tem feito a terra

parecer estivessem cada vez menor, ou seja, é como se os países estivessem cada

vez mais próximos. Esse processo de integração das economias nacionais está

transformando a superfície do planeta num espaço econômico cada vez mais

unitário. (LINHARES, 2007, p. 77).

Neste contexto as relações econômicas se intensificaram, ultrapassando as fronteiras geográficas e

ideológicas avançando para o que se denomina de “economia mundo”, isto é, um mercado global. Como

expõe Braudel (1986, p. 85) em que, segundo ele, “parte do planeta se transforma em um todo

econômico”.Isto porque, a globalização tem a característica de um movimento internacional que envolve os

países em todos os campos da ação humana, quer no campo social, cultural, religioso ou o econômico. Porém

a globalização não é um fenômeno recente. Como afirma Ianni (1999):

Desde o inicio do seu desenvolvimento na Europa, o modelo de produção capitalista

apresentou sempre conotações nacionais, multinacionais e transnacionais,

desenvolvidas dentro acumulação originaria no mercantilismo, no colonialismo, no

imperialismo, na dependência e na interdependência entre as nações ( IANNI, 1999,

p. 14).

Este processo foi acelerado ainda mais a partir de meados do Século XX, com o desenvolvimento dos meios

de comunicações. Com esta dinamicidade comunicativa as relações internacionais tornaram-se ainda mais
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velozes, intensas e eficientes. Salienta-se ainda que com a redução dos custos dos transportes, de maneira

geral, proporcionou o aumento no número de viagens e dos fluxos do comércio entre os países dando nova

configuração ao mapa econômico do mundo. Thorstensen (1999) afirma que:

O processo de regionalização que, na metade do século XX, parecia caminhar para

um cenário de blocos fechados e guerras comerciais, chegou a ser apontado como

um elemento de ameaça ao sistema multilateral e ao ideal de liberalização

econômica. Mas tal processo acabou se consolidando em áreas abertas, cujo

crescimento do comércio intra-regional vem se fazendo com a manutenção dos laços

comerciais com os demais parceiros internacionais, em que um processo denominado

de construção de blocos (building blocks) com o objetivo de se atingir a liberalização

global do comércio (THORSTENSEN, 1999, p.127).

Historicamente o fenômeno da globalização iniciava sua trajetória pela flexibilização das fronteiras políticas.

Sendo logo em seguida atribuído aos acordos, a nível macroeconômico, para liberação dos mercados de

capitais e tecnologias. Ethier (1998) “defende que o regionalismo seria uma conseqüência ou resposta ao

progressivo processo de liberalização multilateral, coexistindo simultaneamente os dois processos”. Ou seja, o

regionalismo reflete o sucesso da união entre várias nações.

De acordo com Amaral (2003, p.18) o regionalismo surgido ao final do Século XX, foi produzido por dois

fatores conjugados: “a descentralização causada pela ruptura do equilíbrio bipolar ocorrida com o fim da

guerra fria e o avanço generalizado da globalização, principalmente do capital produtivo e financeiro”.

Para Castro (2000, p. 234) a regionalização, pode ser definida numa ótica econômica, como o “conjunto de

medidas tomadas pelo Estado para aumentar, ou diminuir, os obstáculos às trocas, aos investimentos, aos

fluxos de capitais e aos movimentos de fatores entre os grupos de países envolvidos”. Numa perspectiva

política, é o fenômeno resultante da composição dos interesses econômicos, através de acordos

internacionais, que visam delimitar e fixar positivamente os objetivos e os meios de realização destes

interesses.

Segundo Winter (1996) o regionalismo é como qualquer política designada a reduzir as barreiras tarifárias

entre um grupo de países independente de serem próximos geograficamente ou economicamente. No

multilateralismo, isso deveria ocorrer com todos os membros, porém é algo que se mostra muito difícil, pois

esbarra em muitos interesses divergentes dos países.

O plano político de integração toma a forma de um acordo comercial preferencial ou de união aduaneira, nas

formas mais simples, ou união econômica e monetária, na forma mais complexa. Na base da

institucionalização deste processo estão forças políticas com referencial aos poderes do Estado, que buscam

diminuir as diferenças e os obstáculos intra regionais para livre circulação de bens, pessoas e capitais, como

afirma Basso (2007, p. 499) que “o desenvolvimento do regionalismo pelos Estados e, fundamentalmente,
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abrir mão das importantes premissas do direito da integração no domínio do Direito Internacional”.

Tais demonstrações de mudanças foram reforçadas pelas reformas que ocorreram ao longo do século XX,

visando estruturar a nova economia, agora regionalizada. A manifestação concreta de funcionamento espacial

conjunto vem sendo, sem dúvida, a construção da União Europeia (U.E.) que se dá com a criação, em 1957,

da Comunidade Econômica Europeia (CEE) que, desde o princípio, tem inspirado iniciativas semelhantes nas

mais diferentes regiões do planeta. Como expõe Visentini e Vlach (2002):

A União Européia é um exemplo bem sucedido de integração, ampliou o mercado

consumidor à disposição das empresas e impulsionou o desenvolvimento do

continente europeu. Isso acabou repercutindo no restante do mundo, que vem

procurando, pelo menos parcialmente, o exemplo. (VISENTINI E VLACH, 2002,

p.53).

O fenômeno da regionalização, que envolve uma política essencialmente estatal, só se realiza através da

iniciativa do próprio Estado. Como expõe Basso (2007, p. 551) “o regionalismo não é um processo de

integração envolvendo apenas estruturas normativas comuns estabelecidas pelos Estados, ou instituições

políticas e econômicas organizadas a partir dessa estrutura”. Razões políticas e econômicas conduzem com

freqüência a necessidade de negociações e aproximação de governantes com o objetivo de estabelecer as

condições mínimas de funcionamento.

A regionalização e a globalização, apesar de se apresentarem como processos antagônicos, representam,

reciprocamente, a solução das discrepâncias verificadas em cada um dos processos. De acordo com Linhares

(2007, p. 286 e 287) ao mesmo tempo em que se verificam os efeitos negativos do processo de globalização

“econômicos - fuga de capitais, e sociais – desemprego”, o mesmo fenômeno projeta efeitos positivos que

coincidem com os objetivos, tais como “a formação de economias de escala, a otimização da eficiência

econômica, ambos os elementos envolvidos pela livre concorrência”.

3 FORMAÇÃO DOS BLOCOS ECONÔMICOS

A globalização da economia basea-se na expansão sem precedentes do capitalismo comandado pelo crescente

domínio das corporações transnacionais está levando ao desenvolvimento de uma nova ordem mundial. Como

confirma Vicentino (2000):

A partir de então, instaurou- se um novo mundo, baseado em novas relações

econômicas e geopolíticas (...) apresentando novas características, destacadamente

a completa hegemonia da ordem capitalista vitoriosa, e compondo o que alguns

chamam de uma nova ordem internacional (VICENTINO, 2000, p. 462)
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Essa nova ordem tem como características principais o fim da Guerra Fria, o incremento da guerra comercial

entre empresas e países e a formação de blocos econômicos regionais. A mesma de acordo com Vicentino

(2000, p. 464) “estimulou a formação de blocos econômicos, associações regionais de livre mercado que

derrubaram antigas barreiras protecionistas”.

A evolução desta forma de regionalismo deu origem aos blocos econômicos, que segundo Basso (2007, p.

234) “são associações de países, em geral de uma mesma região geográfica que estabelece relações

comerciais privilegiadas entre si e atuam de forma conjunta no mercado internacional”. Já segundo Barbosa e

César (1994) esta é uma estratégia de interação:

Uma das características da era contemporânea é o agrupamento de países em blocos

econômicos no contexto da estratégia das grandes potências e das empresas

multinacionais de darem início a um novo ciclo expansionista internacional

(BARBOSA E CÉSAR, 1994, p. 54)

Estes blocos em razão da economia globalizada buscam facilitar as relações comerciais entre os países

membros com a redução ou isenção de impostos, tarifas alfandegárias e outras barreiras que envolvem o

comércio exterior. Sobre o assunto Basso (2007) afirma:

A criação destes blocos pode melhorar as relações entre os países membros, uma

vez que, são compostos de países vizinhos ou que possuem afinidades culturais e

comerciais possibilitando o aumento nas transações econômicas (BASSO, 2007, p.

296).

Para enfrenta essa nossa realidade os governantes locais, procuram criar regiões protegidas por meio da

união entre vários países em que um grupo de empresas tem interesses comuns, dificultando a entrada de

produtos de empresas de outros países ou regiões que não fazem parte do acordo. Como Inoue e Schleicher

(2004) afirmam:

Pode-se encarar a formação de blocos econômicos regionais de comércio como uma

tentativa de aumentar a segurança dos empresários que atuam no bloco contra a

concorrência de empresas mais eficientes de outros países ou blocos (INOUE E

SCHLEICHER, 2004, p. 16).

Os blocos econômicos foram criados com a finalidade de desenvolver o comércio de determinada região. Para

alcançar esse objetivo, elimina as barreiras alfandegárias, o que diminui o custo dos produtos. Com isso,

criam maior poder de compra dentro do bloco, elevando o nível de vida de suas populações. Como o mercado

passa a ser disputado também por empresas de outros países membros do bloco econômico, cresce a

concorrência, o que gera a melhoria de qualidade e a redução de custos. Para Florêncio e Araújo (1996) a

criação dos blocos econômicos tem o seguinte objetivo:
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Os processos de integração econômica são conjuntos de medidas de caráter

econômico e comercial que têm por objetivo promover a aproximação e,

eventualmente, a união entre as economias de dois ou mais países. (FLORÊNCIO &

ARAÚJO, 1996, p. 61).

A integração regional (regionalismo) só tem sentido se leva a uma globalização econômica. Assim sendo, a

partir de tal premissa, tem-se o surgimento de blocos regionais por meio da integração dos Estados, na

tentativa de fortalecer seu poder a nível internacional. Tais blocos podem ser comerciais e econômicos.

Os blocos comerciaiscaracterizam-se pela concessão de vantagens comerciais e de conter a entrada de países

menos desenvolvidos. É o caso do Acordo de Livre Comércio da América do Norte – Nafta, área de livre

comércio formada pelos EUA, Canadá e México, e da proposta da Área de Livre Comércio das Américas –

ALCA. Existe limitação na circulação dos fatores de produção, pois, seu principal objetivo é o de beneficiar

apenas as relações comerciais.

Já os blocos econômicoscaracterizam-se pela livre circulação de pessoas, mercadorias, serviços e capitais,

com a existência de normas, essas são aplicadas a todos os membros, sejam pessoas físicas ou jurídicas.

Dessa forma, fortalece-se a economia dos Estados-membros. É o exemplo da União Européia – UE, sendo,

também, um dos objetivos desejado pelo Mercado Comum do Sul – MERCOSUL.

4 PRINCÍPIOS DE INTEGRAÇÃO REGIONAL

De acordo com Balassa, (1962, p. 1) “há integração econômica quando se desenvolvem medidas para

eliminar as barreiras existentes entre as diferentes economias nacionais”. Ela propicia, entre outros

resultados, o aumento de volume do comércio externo e a diversificação de produtos nos mercados nacionais.

De forma mais geral, Balassa (1962, p. 120) definiu integração econômica como um “processo de adoção de

medidas para abolir a discriminação entre unidades econômicas pertencentes a diversos Estados nacionais”.

Somado a isso, Baumann (2001) diz que a integração econômica é o:

Processo de criação de um mercado integrado, a partir da progressiva eliminação de

barreiras ao comércio, ao movimento de fatores de produção e da criação de

instituições que permitam a coordenação ou unificação, de políticas econômicas em

uma região geográfica. (BAUMANN, 2001, p. 324)

Existem diferentes formas de dois ou mais países integrarem-se economicamente, os acordos de integração

podem adotar formas muito variadas que implicam diferentes graus de harmonização e coordenação de

políticas. Balassa (1962) classifica a integração como um processo de cinco etapas: área de preferência
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tarifária, zona de livre comércio, união aduaneira, mercado comum, união econômica e monetária.

Os acordos de integração econômica surgiram como tentativa, por parte de alguns países, de reduzir as

barreiras comerciais entre si. Krugman e Obstefeld (2001, p. 243), afirmam que “a integração econômica

constitui uma estratégia defensiva por parte de algumas economias frente à debilidade do multilateralismo

para resolver os dinâmicos temas do comércio internacional”.

Os aspectos positivos da integração como mostra Bueno (2008, p. 213) caracterizam-se pelo “aumento da

capacidade produtiva e do poder de concorrência; o adiantamento do processo de industrialização; a

possibilidade de viabilidade econômica dos países menores”.

É importante mencionar ainda a existência de acordos bi- regionais. Esses acordos constituem um fenômeno

recente nas relações internacionais. Inicialmente, foi resultado das relações comerciais entre as maiores

regiões econômicas, depois se espalhando para o resto do mundo. Os acordos bi-regionais de acordo com

Castro (2000) caracterizam-se:

Por relações formais de associação que envolvem parceiros mais heterogêneos e

difusos do que no diálogo grupo- a- grupo, incluem Estados membros de mais de

duas regiões e há maior nível de coordenação regional entre eles (CASTRO, 2000,

P.345).

Uma forma de maior integração econômica é o mercado comum, em que não somente são abolidas as

restrições comerciais, mas também as restrições quanto à circulação de fatores, tais como mão-de-obra e

capital. Como afirma Basso (2007, p. 234) “uma união econômica combina a supressão das restrições com

políticas coordenadas em relação aos fatores de produção, com o intuito de remover a discriminação que se

dá em função das diferenças nessas políticas”.

A busca desta integração entre os vários países teve como objetivo, amenizar os efeitos negativos causados

pela instabilidade política e econômica em razão da globalização acelerada. Por outro lado a integração

regional poderia ser vantajosa nas negociações internacionais, ou seja, a integração econômica total

pressupõe as unificações e requer o estabelecimento de um poder supranacional cujas decisões são realizadas

para os Estados- membros.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente artigo teve como intenção examinar e discutir de forma teórica aspectos particulares do

regionalismo como meio de desenvolvimento econômico. Buscou- se ainda enfatizar mudanças estruturais

que ocorrem durante o processo de formação e integração de um bloco econômico.
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Nesse ponto, a integração é uma imposição da intensificação da concorrência internacional e os processos de

integração econômica são fatores importantes da evolução da economia mundial. A integração econômica

deve ser vista sobre a ótica de outros fatores que não só os econômicos, em formas mais difusas e múltiplas,

por exemplo, cultural e social. Enfim, embora a regionalização seja um paradoxo para a globalização, sua

maior facilidade de adaptação às situações é o próprio fundamento para o comércio global.

Finalmente, percebe-se o regionalismo como meio de desenvolvimento econômico que deve ser conduzido

não somente pelo Estado, mas também pelas relações produtivas e tecnológicas entre as empresas e pela

estratégia de expansão destas no contexto da globalização. Criando assim um processo autônomo de

integração, processo este que passaria a demandar ações específicas a favor da integração econômica.
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