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compreendem o período 1948-2018, mostram que a maior parte dos Acordos Preferenciais 

de Comércio (APC)s realizados pelos países da América Latina (AL) e notificados à 

organização entrou em vigor no século XXI. Diversos fatores explicam o crescimento 

exponencial do número de APCs na região nesse período, de ordem econômica, política e 

geopolítica, nos âmbitos doméstico e internacional. O objetivo desta pesquisa é analisar a 

proliferação de APCs na AL. Ela se pautará em uma análise qualitativa de dados da OMC e 

na literatura de EPI, de modo a apresentar uma explicação para o problema apresentado.  
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INTRODUÇÃO 

Neste início de século, a ampliação do número de Acordos Preferenciais de 

Comércio (APCs) experimenta um ritmo de crescimento inigualável em todas as regiões do 

mundo, o qual é coincidente com o período em que as negociações na Organização 

Mundial do Comércio (OMC) enfrentam grandes e diversos obstáculos para se desenvolver 

(ACHARYA et. al., 2011). Esses obstáculos deixaram um vácuo no Sistema de Comércio 

Internacional multilateral, que vem sendo preenchido pelos APCs, ou seja, a opção dos 

países, todos eles membros da OMC, por barganhar APCs, neste novo século está 

intrinsicamente ligada às dificuldades encontradas por eles, sobretudo de natureza política, 

em concluir acordos satisfatórios nas rodadas de negociações comerciais multilaterais e, 

por isso, eles optam por compromissos preferenciais (CRAWFORD, FORENTINO; 

TOQUEBOUEF, 2012; ACHARYA et. al., 2011; MANSFELD; REIHARDT, 2003; 

WOOLCOCK; HAYDON, 2009). Os países buscam realizar APCs como alternativa à OMC 
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com o objetivo de simplificar acordos, restringir o número de parceiros, agilizar processos 

negociadores, garantir seus interesses e incluir temas na agenda da forma que lhes seja 

conveniente. Portanto, embora a OMC seja a principal organização internacional voltada 

para promover a liberalização e a regulação do comércio internacional, no início do século 

XXI, os APCs ocupam um espaço crescente no Sistema de Comércio Internacional. Com 

efeito, não obstante muitos países sejam membros plenos da OMC, gradativamente eles 

orientam a sua política comercial para os APCs (CRAWFORD; FIORENTINO, 2005).  

A OMC define os APCs como acordos de caráter preferencial e de natureza recíproca 

(WTO, s.d.), que oferecem potencial para ampliação do acesso a mercados aos seus 

membros e contam com suas próprias regras, normas e agenda de negociações. Para 

clarificar ainda mais e diferenciá-los de acordos em outros níveis, pode-se dizer que os 

APCs incluem todas as estratégias no formato de acordos de liberalização comercial que 

estão entre a ação unilateral e as negociações em nível global que acontecem na OMC 

(RAVENHILL, 2011). 

Na América Latina (AL), dados oficiais da Organização Mundial do Comércio (OMC), 

que compreendem o período 1948-2018, mostram que a maior parte dos Acordos 

Preferenciais de Comércio (APC)s realizados pelos países da América Latina (AL) e 

notificados à organização entrou em vigor no século XXI, ou seja, ela é recente. Em sua 

maioria, são acordos simples, como uma área de livre comércio, incluem a livre circulação 

de bens e de serviços e foram firmados com países de todas as regiões do mundo, com 

destaque para os parceiros do Sul Global. Vários fatores explicam o crescimento 

exponencial do número de APCs na região nesse período. O objetivo desta pesquisa é 

analisar a proliferação de APCs na AL da perspectiva da Economia Política Internacional 

(EPI). De modo mais específico, procura-se responder às seguintes perguntas relacionadas 

ao ambiente internacional: a) de que modo as dificuldades no avanço das negociações 

comerciais multilaterais da OMC e dos acordos regionais mais profundos, além das 

frustrações dos países latino-americanos com seus resultados, influenciaram a sua 

estratégia de realizar APCs com o perfil anteriormente apresentado? b) de que forma 

mudanças na ordem multilateral e regional pós-liberal influíram na proliferação de APCs na 

AL no início do século XXI? c) A crise da ordem hegemônica liberal liderada pelos EUA e a 

ascensão da China como grande potência mundial e importante player da governança 

econômica global no início do século foram determinantes na proliferação de APCs na AL 

no período? A pesquisa se pautará em uma análise qualitativa de dados da OMC e na 

literatura de EPI, de modo a apresentar uma explicação para o problema apresentado.  
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1. PROLIFERAÇÃO MUNDIAL DE APCS: TENDÊNCIAS GLOBAIS 

 
Os APCs estão presentes na organização político-econômica dos Estados há 

séculos, embora no período contemporâneo eles tenham se multiplicado com mais rapidez. 

Bhagwati (1993) e Fawcett (2000) argumentam que no pós-Segunda Guerra, a primeira 

“onda” de APCs ocorreu entre as décadas de 1950 e 1970, quando, na esteira da Guerra 

Fria, observou-se movimento crescente por parte dos países no sentido da cooperação na 

área de segurança e em outras temáticas, e que viam no comércio intrarregional um 

caminho para ampliar mercados e promover a estabilidade na região. Nesta perspectiva, 

formaram-se a Comunidade Econômica Europeia (CEE), em 1957, e a Associação de 

Nações do Sudeste Asiático (ASEAN), em 1967.  Houve, ainda, outras iniciativas de 

integração entre países do Terceiro Mundo contra o alinhamento automático às grandes 

potências, que levaram à formação da Associação Latino-Americana de Livre Comércio 

(ALALC1) e o Mercado Comum Centro-Americano (MCCA2). De modo geral, esses APCs 

visavam, principalmente, à eliminação ou à redução de tarifas (THORSTENSEN, 2012).  

Esses acordos, que formaram blocos econômicos, fizeram parte de um processo 

que englobava fenômenos distintos, abrangentes e diversos, ligados a uma determinada 

região, onde diferentes atores e processos se relacionavam. Com efeito, a formação de 

APCs e outras iniciativas regionais fazem parte dos processos de regionalismo. Esse, por 

sua vez, compreende várias áreas (econômica, política, geopolítica, social, cultural, etc.) e 

está associado a situações de interação entre atores que podem ou não ser Estados 

Nacionais que cooperam em diferentes níveis, além de que pode estar ligado à identidade e 

à coesão de uma determinada região (HURRELL, 1995). Embora na maioria das vezes seja 

um fenômeno econômico (MANSFELD; MILNER, 1999), quando se apresenta como um 

processo essencialmente político, deriva-se da realização de tratados e de diálogos 

intergovernamentais (BIANCULLI, 2018). 

O fim do conflito bipolar, no início da década de 1990, deu início ao ressurgimento 

de uma nova “onda” de APCs, após a crise internacional dos anos 1970 e o final da Guerra 

Fria, contando com a participação inédita dos EUA, os quais ainda não haviam firmado esse 

tipo de acordo, por meio da aprovação do North American Free Trade Agreement (NAFTA), 

em 1994 (FAWCETT, 2000). A Cooperação Econômica da Ásia e Pacífico (Asia Pacific 

Economic Cooperation, APEC 3), um fórum para incentivar a cooperação econômica na 

                                                           
1
 Argentina, Brasil, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, México, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela.  

2
 Membros fundadores: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras e Nicarágua.  

3 
Asia-Pacific Economic Cooperation. Fórum criado em 1989 por 21 países que se localizam no Pacífico. 
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mais dinâmica região de comércio do mundo, e o Mercado Comum do Sul (MERCOSUL4), 

uma união aduaneira (UA), que se manteria incompleta nas décadas seguintes, e a UE, que 

de fato, tornou-se um mercado comum e ainda criou uma união monetária, são exemplos 

relevantes dessa segunda “onda” de APCs. Dentre as grandes economias mundiais, apenas 

China, Japão e Rússia não aderiram a nenhum APC regional durante essa “onda” de 

regionalismo. Como consequência disso, houve forte processo de liberalização do comércio 

intraregional e aumento das relações de trocas em diversas as regiões do mundo (GILPIN, 

2001). Face ao novo cenário geopolítico, onde o mundo não estava mais dividido em dois 

pólos de poder, EUA e URSS, essa segunda “onda” se caracterizou como um processo 

mais espontâneo que a primeira, pois os países não se encontravam mais sob a égide das 

duas grandes potências, o que gerou aumento da sua sensação de autonomia nas relações 

internacionais (FAWCETT, 2000). Neste contexto, eles puderam fazer dos APCs 

instrumentos para enfrentar os inúmeros desafios ligados à globalização econômica 

(HETTNE, 1996). Em muitos Países em Desenvolvimento (PEDs), os APCs foram usados 

para consolidar reformas políticas e econômicas no âmbito das suas estratégias de inserção 

na economia global (RAVENHILL, 2011). 

No início dos anos 2000, período que coincidiu com a instauração da Rodada Doha 

(2001) da OMC, que deveria ter sido concluída no espaço de dez anos, os APCs se 

multiplicaram, dando início a uma terceira “onda” de regionalismo marcada pelo seu 

crescimento exponencial do número em todo o mundo.  A figura 1 evidencia isso: 

 

Figura 1 - Evolução do Número de Acordos Preferencias de Comércio, 1948-2017 5 

                                                           
4
 Fundado em 1991 pelos governos de Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. 

5
 Os Acordos Físicos referem-se aos acordos formais firmados entre as partes, os quais definem as diretrizes 

para o comércio. Como as regras da OMC preveem que as notificações de bens e serviços ocorram 
separadamente (isto é, se um APCs inclui bens e serviços são contabilizados duas notificações, uma para 
bens e outra para serviços), isso gera uma distinção entre o número de “APCs em vigor” e o número de “APCs 
físicos” em vigor. Uma adesão a um APC, por sua vez, ocorre quando um novo membro adere a um acordo 
que já estava em vigor. Segundo a OMC, a contabilização é feita por lote de países que aderem. Por exemplo, 
em 2004, 10 países aderiram à UE, mas apenas foi feita uma contabilização.  
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Fonte: WTO. 

 
 

A literatura sobre o tema cresceu no ritmo progresso dos APCs. Muitas pesquisas 

mostraram como os impasses no âmbito da OMC implicaram em que os países buscassem 

nesses acordos alternativas mais rápidas e menos burocráticas para o alcance de seus 

objetivos comerciais, principalmente de curto prazo (MESSERLIN, 2007). Segundo Dieter 

(2008), por não dependerem de rodadas longas para serem firmados, na visão de muitos 

governos democráticos, os APCs se ajustam perfeitamente aos seus objetivos políticos. As 

conclusões desses acordos, supostamente mais ágeis em termos de negociação porque 

compreendem um número bem mais restrito de membros do que os 164 da OMC, somadas 

ao retorno positivo que recebem da mídia, estariam na contramão da letargia observada nas 

negociações da OMC. Muitos políticos e governos, que almejam a reeleição, entendem que 

as rodadas de negociação da OMC não conseguem apresentar resultados conclusivos na 

área comercial durante seu mandato, ao passo que as negociações dos APCs têm maior 

chance de serem bem sucedidas. Nas últimas décadas, os encontros políticos para concluir 

APCs geralmente têm sido amplamente cobertos pela mídia do que as reuniões ministeriais 

da OMC, caracterizando o “efeito CNN” (DIETER, 2008). Isso acontece porque governos 

geralmente ganham mais notoriedade e positiva percepção social quando selam acordos 

comerciais, sobretudo com grandes potências. O que se quer é ter resultados rápidos no 

curto prazo para ampliar o capital político dos governos que negociam APCs. Dessa forma, 

a razão política e não apenas econômica é suficiente para que países apostem em APCs 

como estratégia comercial.  

Crawford e Fiorentino (2005), da mesma forma, entendem que muitos países estão 

fazendo dos APCs a peça central de sua política de comércio exterior por aspirarem 

configurações de acordos comerciais mais simples ou menos profundos em termos de 

integração econômica e, por isso, mais fáceis de barganhar porque há menos parceiros 
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envolvidos no processo de barganha. Há também os acordos megarregionais comerciais 

como a Parceria Transpacífica (Transpacific Partnership Agreement, TPP), cujas 

negociações foram iniciadas entre onze países na área do Pacífico em 2010, e selado em 

2015, a Parceria Transatlântica (Transatlantic Trade and Investment Partnership, TTIP), 

envolvendo Estados Unidos e União Europeia (UE), e cujo processo negociador começou 

em 213, e o Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), liderado pela China 

desde quando proposto, em 2012. Na percepção dos autores, as frustrações com relação 

aos resultados da OMC, e a pressa por resultados, do mesmo modo como apontam Haydon 

e Woocock (2009) e Ravenhill (2011), implicam na preferência de muitos governos por 

APCs, pressupondo que suas negociações são mais ágeis e podem ser mais eficientes aos 

seus desígnios, compensando os poucos resultados alcançados na OMC. No entendimento 

de Messerlin (2013), a tendência de expansão do número de APCs é notória. Porém, 

segundo ele, o início dessa fase coincidiu exatamente com o momento em que muitas 

economias implementavam políticas unilaterais de liberalização de seus mercados como 

diretrizes neoliberais e a OMC iniciava seus trabalhos com relativo sucesso (MESSERLIN, 

2013). Portanto, não seria possível creditar o crescimento dos fluxos de comércio 

internacional somente aos APCs. 

A maior facilidade e a flexibilidade das regras dos APCs em relação aos acordos da 

OMC também são destacadas por Crawford, Fiorentino e Toquebouef (2012). Eles afirmam 

que, nas últimas décadas, uma razão para o aumento do número de APCs bilaterais no 

mundo, os quais geralmente são Áreas de livre comércio (ALCs), está no fato de que as 

UAs envolvem maior grau de compromisso e coordenação devido a sua política comercial 

comum que, por sua vez, depende das regras que as definem. Além disso, as UAs 

frequentemente aspiram ir além do domínio do comércio, como a formação de uma união 

monetária ou a integração política com criação de instituições supranacionais 

(CRAWFORD, FIORENTINO; TOQUEBOUEF, 2012). Geralmente, as UAs são constituídas 

entre países em uma região geográfica contígua e são diferentes das ALCs, que sendo 

bilaterais, regionais ou plurilaterais, vêm sendo criadas por países que não necessariamente 

estão na mesma região geográfica. Neste sentido, esses traços são indicativos da mudança 

da visão dos países em relação aos APCs, tomados não mais como meios tradicionais de 

estabelecer parcerias prioritariamente entre mercados geograficamente próximos, mas no 

seu emprego como instrumentos estratégicos de acesso a mercados em qualquer região do 

mundo.  

Além da provável facilitação da transação de bens e serviços proporcionada pelos 

APCs frente às dificuldades enfrentadas pela OMC, os mesmos autores reconhecem que a 
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opção pelos APCs é vantajosa e pode auxiliar PEDs e Países Menos Desenvolvidos 

(PMDs) na efetivação de reformas econômicas internas que proporcionam melhores 

condições para sua abertura comercial, facilitando a sua integração no mercado global. A 

explicação de Crawford, Fiorentino e Toqueboueff (2012) destaca que uma característica 

evidente na terceira “onda” de APCs diz respeito ao rápido crescimento dos acordos Sul-

Sul, substancialmente diferentes dos anteriores, que consistiam tipicamente de iniciativas 

plurilaterais em nível regional. Eles identificam uma inclinação à contínua efetivação de 

APCs promovida, principalmente, por países e regiões que ainda se mostram “defasados” 

em termos de inserção no comércio internacional. Os mesmos autores, assim como Haydon 

e Woolcock (2009), reiteram que as parcerias comerciais Norte-Sul também se espalham e 

consolidam a tendência de proliferação de APCs cross-regionais, visto que no Sul estão 

muitas das economias emergentes, que nas últimas décadas apresentaram grandes 

oportunidades produtivas e comerciais, abriram mercados e se tornaram grandes players do 

comércio internacional.  

Acrescido a esse cenário, a pressão exercida por parte das empresas 

transnacionais reforça a necessidade dos países fomentarem acordos comerciais com 

menos membros à mesa de negociações (DIETER, 2008). As dificuldades encontradas nas 

rodadas da OMC, cujo processo decisório é igual ao Acordo Geral de Tarifas e Comércio 

(General Agreement on Tariffs and Trade, GATT), ou seja, por consenso, impactam os 

fluxos comerciais de grandes players do comércio internacional, onde se localizam 

empresas de matriz produtiva fragmentada entre países desenvolvidos (PDs) e em PEDs e 

PMDs. Essas empresas transnacionais se valem da queda de barreiras ao comércio, 

proporcionada pelos APCs, para manter suas exportações e importações, uma vez que 

optam pela divisão de sua cadeia produtiva entre as diversas nações do globo. Em geral, a 

produção de grande escala e intensiva e mão de obra se localiza nos PEDs e PMDs, ao 

passo que o aparelho burocrático, tecnológico e legal, concentra-se nas matrizes das 

empresas nos países centrais. Apple, GAP e Samsung, são exímios emuladores desta 

tendência industrial, a qual visa menores custos de produção e, consequentemente, 

maiores lucros.  

Na visão de Baldwin (2014), os APCs da terceira “onda” de regionalismo são 

diferentes dos assinados no século XX porque estão relacionadas às Cadeias Globais de 

Valor (CGV). Nas décadas posteriores à Segunda Guerra Mundial, as firmas usavam as 

cadeias mundiais para baratear seus custos de produção. Esse processo foi acentuado com 

a expansão do processo de globalização econômica, principalmente com a crescente 

abertura comercial das economias a partir dos anos 1990, configurando o que Bhagwati 
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(1993) chamou nos anos 1990 de “spaghetti bowl”. Esse fenômeno faz menção à 

multiplicidade de APCs formados ao redor do globo, os quais, em certa medida, formam um 

emaranhado de teias, possuem elevado número de adeptos e formam estruturas de regras 

e normas distintas, complexas e discriminatórias. Neste sentido, as CGV representam o 

movimento internacional e global no qual as empresas transnacionais criam redes de 

subcontratação, associação ou terceirização da produtiva ou da prestação de serviços no 

mercado internacional para a produção de bens complexos. Os custos reduzidos de 

transporte e comunicações contribuíram para a crescente integração dos mercados em 

termos de fluxos de comércio e de investimentos (BALDWIN, 2014; GILIPIN, 2001). Desse 

modo, as grandes corporações se tornaram ainda mais centrais para a gestão das regras do 

comércio internacional e da produção em todo o mundo, uma vez que os APCs tendem a 

acelerar a formação de redes de produção entre seus membros. Como consequência disso, 

na visão de Baldwin (2014), as regras do Sistema de Comércio Internacional precisam ser 

atualizadas para incorporar transformações na produção e distribuição internacional de bens 

e serviços. 

No que se refere à opção pelos APCs, Oliveira (2013) evidencia que esses acordos 

apresentaram regras novas e próprias, as quais podem ser separadas conforme o seu 

caráter: os acordos que aprofundam as normas multilaterais já existentes são OMC-plus, ao 

passo que os que criam novas regras multilaterais para setores não considerados 

previamente são OMC-extra. Isso quer dizer que a agenda de negociações dos APCs se 

modifica, passando a considerar novos temas (como defesa comercial, compras 

governamentais, políticas de concorrência, propriedade intelectual e regras relativas a meio 

ambiente e às condições de trabalho da mão-de-obra envolvidas na produção), que não 

eram ou são abordados na OMC de forma satisfatória, na visão de muitos de seus 

membros, ou porque ainda não há acordos ou disciplinas aprovadas na organização. Dessa 

forma, parceiros de um mesmo APC passaram a adotar regulamentações comerciais 

próprias, dando o tom dos novos acordos formalizados (OLIVEIRA, 2013), que alteram o 

panorama de governança do comércio internacional. 

A multiplicidade nas configurações e tendências dos APCs remete à necessidade 

de adequação dos padrões de comércio às novas tendências no comércio internacional. Na 

visão de Haydon e Woolcok (2009), os APCs complexificam as regras do Sistema de 

Comércio Internacional, uma vez que cada APC adota regras de origem diferentes, que nem 

sempre são transparentes. Cabe mencionar que os APCs são distintos e têm caráter 

multifacetado, afinal, se ajustam às necessidades dos players em negociação na medida em 

que cada parte pode acrescentar à pauta de discussão assuntos de seu interesse e de 
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acordo com o grau de liberalização por almejado. Acharya et al. (2011) chama a atenção 

para o fato que a maioria dos APCs em vigor oferece potencial para promover o 

crescimento do comércio, embora grande parte deles complique os princípios e normas do 

Sistema de Comércio Internacional ao criar novas regras. Ao mesmo tempo, no início do 

século XXI, geralmente os países fazem parte de diversos APCs e, por isso, muitas dessas 

regras se sobrepõem. Do ponto de vista de Baldwin (2012), isso acontece porque um 

grande número delas não segue os princípios da não-discriminação e as determinações de 

concessões recíprocas, contribuindo para as assimetrias de poder. Neste sentido, o mesmo 

autor defende a tese de que esse emaranhado de APCs acaba por criar interesse crescente 

pela multilateralização de tais acordos, aproximando-os das regras do Sistema de Comércio 

Internacional multilateral. Oliveira (2013) lembra que os APCs podem gerar custos, 

incoerências procedimentais, imprevisibilidade e instabilidades nas relações internacionais, 

uma vez que até então são pouco regulamentados pela OMC, as suas regras se superpõem 

nas mais diversas temáticas e muitos deles têm seus próprios mecanismos de solução de 

controvérsias. Ademais, como os APCs envolvem negociações, que são políticas, os 

interesses e a imprevisibilidade precisam ser levados em consideração pelas partes. 

Diante das divergências sobre seus efeitos dinâmicos, a literatura aponta que os 

APCs podem ser stumbling blocks ou building blocks em relação à compatibilização de suas 

regras com as de liberalização comercial multilateral ditadas pela OMC. Os que defendem a 

ideia de que os APCs são stumbling blocks afirmam que grande parte das regras de 

comércio internacional estão sendo decididas fora da OMC, ampliando as assimetrias de 

poder sem obedecer ao princípio da não-discriminação e da reciprocidade nas concessões 

comerciais (BALDWIN; NARLIKAR, 2012). Segundo eles, os APCs, ao mesmo tempo em 

que conduzem à complexa e ampla interdependência global de seus atores, também 

resultam na inevitável fragmentação da estrutura de regulação do Sistema de Comércio 

Internacional (ACHARYA, 2017), dada a multiplicidade de foros, por conseguinte, resultando 

em inevitáveis conflitos de regras (THORSTENSEN, 2012; HAYDON; WOOLCOCK, 2009). 

As várias regras de origem normalmente não primam pela transparência e tampouco 

facilitam, de fato, o comércio. Os efeitos negativos dos APCs muitas vezes incluem a 

substituição das importações de baixo custo e preço por itens de custo e preço mais altos 

provenientes das nações parceiras (BHAGWATI; PANAGARIYA, 1996). Há estudos 

empíricos que mostram que as barreiras comerciais dos acordos preferenciais quase nunca 

são completamente eliminadas e os membros frequentemente aumentam as barreiras 

comerciais sobre produtos não pertencentes aos membros (MANSFELD; REINHARD, 2003; 

MESSERLIN, 2013). Finalmente, alegam que os APCs podem incluir seus próprios 
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mecanismos de solução de conflitos e expandir a agenda ou avançar em temas cujas regras 

ainda não foram decididas na OMC.  

Aqueles que entendem que os APCs são building blocks, afirmam que os APCs 

sobrepostos integram atores em unidades maiores, aproximando-os do sistema multilateral. 

Eles também podem facilitar a cooperação e a consulta entre pares e auxiliar na remoção 

de barreiras tarifárias e não-tarifárias. O arcabouço privilegiado que regula as regras de 

origem não necessariamente faz com que os APCs sejam menos atrativos e possam 

compensar o lento progresso no âmbito multilateral (HAYDON; WOOLCOCK, 2009). Por 

fim, há estudiosos que entendem que os APCs podem ser vistos como um complemento às 

regras da OMC e que também funcionam como importantes fóruns de negociação 

comercial. Eles contribuem para a liberalização multilateral do comércio, seja adicionando 

progressivamente novos membros aos acordos resultando em negociações comerciais 

multilaterais aceleradas e, portanto, constituindo "blocos" para a liberação multilateral de 

comércio. 

Segundo Messerlin (2013), os APCs só fazem sentido se contribuírem para uma 

agenda de reformas mais amplas dos seus parceiros para alavancar seu crescimento 

doméstico e proporcionar condições de comércio mais convidativas para as empresas e 

alerta para o fato de que dados confirmam o fato de que estão longe de substituir a 

capacidade de liberalização da OMC. Ele também chama a atenção para o fato de que s 

APCs raramente cobrem um dos temas mais sensíveis da agenda Doha: a agricultura. 

Quase nenhum deles aprovou medidas para a disciplina de subsídios à exportação agrícola 

em regime preferencial. Baldwin (2014) argumenta na mesma linha. Segundo o autor, os 

dados de APCs recentes confirmam o fato de que eles são complementares à OMC e não 

seus substitutos, por não conseguirem promover comércio preferencial de forma 

significativa.  

A partir dessa revisão bibliográfica, pode-se concluir que a literatura sobre os APCs 

é muito vasta e controversa. Por isso, é preciso analisar dados e pensar quais seriam as 

características deles na AL em um momento em que o processo de regionalismo passa por 

mudanças estruturais após a eleição de governos progressistas e muitos governos do 

mundo buscam reverter políticas neoliberais, inclusive no comércio internacional. Por isso, 

são chamados de pós-regionais e pós-liberais, respectivamente.  

 

2. PROLIFERAÇÃO MUNDIAL DE APCS: CONFIGURAÇÕES GLOBAIS 

 
Vários autores buscaram demonstrar os efeitos positivos da liberalização comercial a 

partir da formação de um APC. Jacob Viner (1950) foi um dos pioneiros a trabalhar as 



11 
 

consequências de uma união aduaneira. Ele demonstrou que, assim que ela fosse formada, 

deveria haver a transição da produção de um local onde os custos seriam mais altos para o 

local onde eles seriam mais baixos. Os membros passariam a importar bens de outro 

membro parceiro ao invés de importar de fora. Viner demonstrou que os efeitos de união 

aduaneira sobre os membros e o mundo como um todo dependeriam se essas uniões 

aduaneiras criam mais do que desviam comércio6. Depois de Viner, outros pesquisadores 

mostraram o potencial de melhoria dos termos de troca, de aumento do poder de barganha 

dos seus membros, de economias de escala e de ganhos com a especialização produtiva, 

proporcionando a produção de bens com menor custo e maior eficiência, oportunizando 

maior diversidade de produtos no mercado para empresas e consumidores. Logo, esses 

elementos aumentaria o bem-estar global de seus membros (BALASSA, 1962; 

PANAGARIYA, 1999). 

O engajamento dos países em APCs também ocorre devido às facilidades que as 

economias parceiras adquirem ao acessar mercados mais amplos e estáveis, assim que 

tais acordos são concluídos, porque nesses grupos são acordadas barreiras menores ou a 

sua eliminação parcial ou total para troca de bens e de serviços produzidos pelos parceiros. 

Dessa forma, privilegiam-se os bens provenientes dos parceiros do APCs em detrimento 

daqueles produzidos pelo restante do mundo (CRAWFORD; FIORENTINO, 2005). Por fim, 

mercados ampliados podem ser mais atraentes para investimentos externos (RAVENHILL, 

2011). Esses acordos são, portanto, instrumentos de liberalização do comércio entre as 

suas partes, e como são preferenciais, discriminam bens e serviços de terceiros 

(MANSFELD; MILNER, 1999; PANAGARIYA, 1999; FREUND; ORNELAS, 2010). 

Além disso, argumenta-se ainda que os APCs permitem a proteção de setores que 

poderiam não sobreviver se o mercado nacional fossem expostos à competição global, 

ampliando oportunidades de uma integração “mais profunda” entre os mercados dos seus 

parceiros (HEYDON; WOOLCOCK, 2009; RAVENHILL, 2011). Dessa forma, os APCs 

eventualmente podem deixar de ser apenas acordos comerciais e incluir outros temas para 

além do comércio e a concessão de soberania dos Estados membros a uma instituição 

supranacional. A despeito dessas vantagens teóricas, as relações internacionais do início 

deste século mostram que a globalização e os avanços tecnológicos realizados desde os 

anos 1990, não conduziram ao um mundo “plano” com competição perfeita. Ao contrário, a 

                                                           
6
 “Criação de comércio”: ocorre quando a adesão a APC leva à substituição da produção doméstica de alto 

custo e preço por importações vindas de outros membros com preço mais baixo (aumento das importações 
dos países do bloco em virtude da redução do nível global de proteção), na medida em que são diminuídas ou 
anuladas as tarifas de importação intra-regionais. “Desvio de comércio”: ocorre quando a adesão a APC leva à 
substituição das importações de baixo custo e preço por itens de custo e preço mais altos provenientes das 
nações membros (a troca de um fornecedor mais eficiente externo ao bloco por outro menos eficiente 
pertencente ao bloco). 
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formulação de política comercial e o próprio processo de regionalismo estão imersos em um 

cenário de forte competição por inovações tecnológicas, mercados consumidores e 

vantagens comparativas e competitivas, tensões geopolíticas, ascensão de grandes 

potências, estatais e não estatais, ou seja, de reconfiguração de poder.  

Antes da discussão mais ampla sobre esses elementos, é preciso comprovar as 

configurações recentes dos APCs em termos globais.  A proliferação de APCs ocorre em 

todas as regiões do globo, o que pode ser observado na Figura 2. Os dados mais recentes 

da OMC até julho de 2019, dos 294 APCs em vigor, 99 correspondem à Europa, sendo a 

região com maior concentração de APCs em vigor notificados à OMC. Já o Leste da Ásia 

têm 86 acordos. A América do Sul7, por sua vez, ocupa a terceira posição, contando com 61 

APCs, à frente da América do Norte e da América Central.  

 
Figura 2- Número de APCs em vigor por região do mundo em julho de 2019 

 

 

 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados da WTO. 

 

A figura a seguir também mostra uma escala ilustrativa da dispersão de APCs no 

mundo: 

Figura 3- Mapa com escala (número de APCs), julho de 2019 

      

   

   

 

Fonte: WTO 

                                                           
7
 De acordo com a definição da OMC, as Américas são divididas em América do Sul, do Norte e Central, 

implicando que o APC estabelecido entre Brasil e México, por exemplo, seja cross-regional. 
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Na Europa, a UE tem a maior notoriedade em termos de números de APCs. O bloco 

europeu possui uma política comercial comum e, consequentemente, os seus Estados 

Membros não podem fazer acordos comerciais separadamente, diferentemente da Ásia, 

onde há proliferação de negociações bilaterais em razão da maior autonomia dos países 

ASEAN em termos de política comercial e onde não há UAs. No caso da América do Sul, os 

destaques são Chile e México, seguidos de Colômbia, Costa Rica e Panamá.  

Os APCs são classificados em: Áreas de Livre Comércio (ALCs); UAs; Acordos de 

Integração Econômica (AIEs) e Acordos de Escopo Parcial (AEPs 8). As ALCs são os tipos 

mais simples de acordos e os mais comuns. Os demais APCs são mais complexos, pois 

incluem harmonização de tarifas e geralmente com eles pretende-se alcançar uma 

integração econômica “mais aprofundada” entre seus membros, por meio da ampliação 

temática e de parceiros. A Figura 4 ilustra o número de APCs em vigor de acordo com essa 

classificação no final do ano de 2017. É possível verificar a distribuição dos tipos de APCs 

no mundo: 

 
Figura 4 – Número de APCs em vigor no mundo (por tipo de acordo) em dezembro de 

20179 
 

 
          

  Fonte: WTO. 

 

                                                           
8
 A presente categorização dos APCs segue as terminologias empregadas por Acharya et al. (2011), de modo 

que a Área de Livre Comércio (ALC) é definida como um acordo entre duas ou mais partes em que tarifas e 
outras barreiras ao comércio de bens são eliminadas integral ou majoritariamente, em que cada parte mantém 
sua própria estrutura tarifária relativa a terceiras partes; a União Aduaneira (UA) abarca todas as 
características da ALC e, em adição, as partes adotam uma política comercial comum em relação a terceiros 
que inclui o estabelecimento de uma Tarifa Externa Comum (TEC) a terceiros; já um Acordo de Integração 
Econômica (AIE) abrange o comércio de serviços através do qual duas ou mais partes oferecem acesso 
preferencial recíproco ao seu mercado, enquanto o Acordo de Escopo Parcial (AEP) ocorre entre duas ou mais 
partes que oferecem mutuamente concessões em um número selecionado de produtos. 
9
 Acordos classificados como ALC & AIE são aqueles que possuem dupla intenção: liberalizar comércio de 

bens e de serviços.  
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Dados recentes de 2017, apresentados nas figuras 5 e 6, confirmam que os APCs 

em vigor são, em sua maioria, bilaterais e entre países do Sul Global:  

Figura 5 – APCs em vigor no mundo (por definição), em 2017 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da WTO. 

Figura 6 – APCs em vigor no mundo (por abrangência), em 2017 

 

 Fonte: Elaboração própria a partir de dados da WTO. 

 

Os acordos bilaterais são normalmente aqueles constituídos por duas partes; 

entretanto, podem incluir mais de dois países quando uma das partes corresponder a um 

acordo/bloco (BACCINI; DÜR; ELSIG, 2014). Já os plurilaterais referem-se aqueles acordo 

em que o número de partes constituintes é maior que dois (ACHARYA et al., 2011), mas 

que não se enquadram na categoria inter-regional10. Por fim, os acordos inter-regionais são 

os assinados entre duas organizações regionais11. Vale destacar que a classificação dos 

APCs, conforme a sua abrangência, entre Norte e Sul, considera a divisão econômica 

estabelecida pelo Banco Mundial, definido os países do Norte como aqueles que possuem 

alta renda e índices de desenvolvimento elevados 12. Em função disso, infere-se que 

acordos Norte-Norte são realizados entre PDs; Norte-Sul entre PDs e PEDs e PMDs e 

acordos Sul-Sul apenas entre PEDs e PMDs. Aqui estão incluídos os acordos estabelecidos 

                                                           
10

 O Mercado Comum do Sul (MERCOSUL) é exemplo de acordo plurilateral. 
11

 O European Free Trade Area (EFTA) (2006) é exemplo de APCs inter-regionais. 
12

 A divisão entre Norte e Sul vai além das questões geográficas ou econômicas. Em função disso, países 
como Austrália e Nova Zelândia, originalmente localizados no Hemisfério Sul, por terem elevados indicadores 
de renda e de desenvolvimento, são admitidos como países do “Norte”. Em contrapartida, a Coreia do Sul, 
posicionada no Hemisfério Sul, mesmo classificada como alta renda pelo Bando Mundial, é assimilada como 
uma nação do “Sul”, haja vista outros índices de desenvolvimento.  
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em bases não recíprocas, embora cada vez mais os PEDs estão preferindo ampliar o 

comércio recíproco com acordos com PDs em bases não recíprocas (ACHARYA et al., 

2011).  

Os acordos também podem ser classificados como intra-regionais e cross-regionais. 

Os acordos intra-regionais são aqueles cujos membros pertencem à mesma região 

geográfica, enquanto os cross-regionais contêm parceiros de diferentes regiões do globo. A 

figura 7 mostra a diferença entre acordos cross-regionais e intra-regionais, no ano de 2017, 

apontando que os cross-regionais são os mais comuns. Cumpre sublinhar que, nesse caso, 

a definição é feita pela OMC: 

Figura 7 – APCs intra e inter-regionais em vigor no mundo, em 2017 

  

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da WTO. 

 

 

3. A PROLIFERAÇÃO DE APCS NA AMÉRICA LATINA 

Os dados seguintes mostram que, da mesma forma que em outras regiões do 

mundo, na AL13, os APCs se proliferam e seguem a tendência global. A maioria deles 

notificados à OMC entrou em vigor no século XXI, e são em bases bilaterais: 

 

Figura 8 - Evolução dos Acordos Preferencias de Comércio na América Latina, 1948-2017 

(ativos)  

 

                                                           
13

 A AL é composta pelos seguintes países: Brasil, México, Colômbia, Argentina, Peru, Venezuela, Chile, Guatemala, 
Equador, Bolívia, Honduras, Paraguai, El Salvador, Nicarágua, Costa Rica, Panamá, Uruguai, Guiana e Suriname.  
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Fonte: Elaboração própria a partir de dados da WTO. 
 
 
 

Figura 9 – APCs em vigor na América Latina (por tipologia), 2017. 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da WTO 

 

Figura 10 – APCs em vigor na América Latina (por definição), 2017 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da WTO. 
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Figura 11 – APCs em vigor no mundo (por classificação entre norte e sul) 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da WTO. 

Os principais parceiros dos países da AL no Norte são UE, EFTA, Estados Unidos, 

Austrália, Canadá. No Sul, além dos parceiros regionais, vários parceiros latino-americanos 

são da Ásia. Os principais são Coreia, China, Cingapura e Japão. Na esteira dos Acordos 

WTO-plus e WTO-extra, os APCs latino-americanos em vigor desde os anos 1990 ainda 

contemplam uma ampla variedade de temas de agenda, como barreiras sanitárias (Sanitary 

and Phitosanitary, SPS), barreiras técnicas (Technical Barriers to Trade, TBT), propriedade 

intelectual (Innovation Property Rigthts, IPR), regras para competição, investimentos e 

antidumping, etc., conforme é possível ver na figura abaixo: 

 

Figura 12 – % dos APCs em vigor na América Latina, de acordo com os temas 

contemplados (1990-2017) 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da WTO. 

 

4. As transformações na ordem global multilateral e regional pós-liberal e sua 

proliferação na AL no início do século XXI 

 

As transformações do regionalismo e a formação e ampliação de APCs na AL devem 

ser primeiramente pensadas no plano das transformações da ordem global no início do 

século XXI. No caso da OMC, a falta de liderança e de vontade política dos Estados Unidos 
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e de outros países ocidentais se reflete nos fracos resultados das negociações comerciais 

na Rodada Doha, iniciadas em 2001 e ainda não concluídas (BHAGWATI, 2008). Diversos 

outros impasses impedem o avanço dessa rodada, mas, certamente, no início do século 

XXI, a redistribuição de poder no Sistema Econômico Internacional em transformação têm 

impactos na OMC e em diversas outras organizações internacionais multilaterais 

institucionalizadas no fim da Segunda Guerra Mundial, as quais nasceram sob a égide do 

poder hegemônico norte-americano.  

Há algumas décadas, os PEDs e PMDs demandam mais justiça nas regras do 

comércio internacional e participação nessa ordem, além de um espaço mais democrático 

no sistema de governança global. Na OMC, é indiscutível a crescente resistência por parte 

deles às decisões do Quad – formado pelas principais representações, Estados Unidos, UE, 

Japão e Canadá – e o aumento do poder de barganha das economias emergentes nas 

últimas décadas. Muitos desses países só ingressaram recentemente na organização, como 

a Rússia (2012), embora tão logo tenham formado coalizões vitais para dificultar o avanço 

das negociações quando as maiores potências insistiram em acordos desequilibrados. A 

OMC é uma organização internacional intergovernamental e suas decisões sobre a redução 

ou a eliminação das barreiras ao comércio são políticas e inevitavelmente repercute no 

processo de barganha o poder dos seus Estados membros. De fato, Estados Unidos e UE 

continuam sendo os dois maiores e mais influentes membros da OMC, mas têm 

relativamente menos poder na formulação das suas regras do que tinham no período do 

GATT (VANGRASSTEK, 2013; ACHARYA, 2017). 

Ademais, as instituições e fóruns internacionais, que são diversos em seu caráter 

(organizações, regimes e normas), escopo espacial (local a internacional), nos temas de 

agenda (de campos específicos de políticas para temas globais transnacionais), níveis 

(bilaterais, regionais, globais) e na diversidade de atores (públicos e privados), ganham 

importância paralelamente às instituições que continuam existindo. Por isso, a OMC é um 

dos maiores exemplos de instituição em crise de legitimidade, onde a influência dos Estados 

está diminuindo em relação às potências emergentes. Certamente, a proliferação de APCs 

bilaterais, regionais e plurilaterais desafia a primazia dessa organização como a principal 

organização internacional para a promoção do livre comércio.  

Desde o início do século, os Estados Unidos vivenciam um período de declínio do 

deu poder relativo, a ordem emergente é mais descentralizada, plural e multidimensional do 

que a anterior em termos de suas principais ideias, poderes, sistemas, atores e abordagens 

para alcançar estabilidade, desenvolvimento e cooperação, os quais têm várias origens que 

se cruzam e interagem (ACHARYA, 2014, p. 108). Consequentemente, a ordem global em 
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transformação centra-se cada vez mais na Ásia. Ao mesmo tempo, a estrutura de poder e 

de governança, muito mais dispersa do que a ordem bipolar ou a unipolar de épocas 

pretéritas, e seus atores têm interesses comuns, cujas soluções entendem que precisam ser 

compartilhadas. Atores estatais e não-estatais, formais e informais, grandes e pequenos, 

são cultural e politicamente diversos expõem ideias e capacidades de lideranças variadas. 

Potências médias e pólos regionais de poder, organizações internacionais regionais e 

globais e grandes corporações também têm seu lugar, mantendo uma relação de forte 

interdependência em níveis que nunca antes haviam sido alcançados.  

A interdependência entre atores se manifesta, sobretudo nas finanças, nas redes 

fragmentadas de produção transnacionais, no comércio e também nas diversas ameaças e 

desafios transnacionais globais, como o terrorismo, as guerras civis e o aquecimento global 

(ACHARYA, 2017). Tais desafios suplantam os tradicionais à ordem mundial, como os 

conflitos interestatais. Desde o final da Guerra Fria, eles têm menor importância relativa vis-

à-vis os não-estatais regionais. Indiscutivelmente, as maiores ameaças à segurança 

internacional de muitos países hoje não advêm de outro Estado, mas de redes terroristas e 

de poderes locais e regionais, geralmente bancados com capital privado. Questões globais, 

como mudanças climáticas, tráfico de seres humanos, de armas e de drogas e pandemias 

não respeitam as fronteiras nacionais e suas consequências são ampliadas pelos processos 

de interdependência e de globalização, complexificando ainda mais o mosaico de desafios 

transnacionais na área de segurança enfrentados pelos países do mundo no início do 

século XXI. 

A ordem em renovação do século XXI ainda é considerada mais complexa que a 

liberal das décadas anteriores porque opera fora do controle dos governos ou das 

organizações intergovernamentais. As instituições liberais têm, portanto, sua autoridade 

desafiada por outras organizações e atores. Neste âmbito, o regionalismo busca responder 

a estas transformações na ordem global caracterizada por novas e diversas tendências 

contraditórias (SÖDERBAUM, 2015). O crescente caleidoscópio de APCs minilaterais, 

regionais e plurilaterais, os quais têm suas próprias regras, disciplinas e calendários de 

liberalização comercial precisam ser analisados neste âmbito.  

A ascensão de vários governos progressistas no início dos anos 2000, implicou na 

sua busca por superar a ideologia neoliberal quando assumiram mandatos executivos nos 

países da região, uma vez que percebiam as consequências da globalização de forma 

pessimista em temas relacionados ao desenvolvimento e às clivagens entre os hemisférios 

Norte e Sul (VEIGA; RÍOS, 2007). Especificamente na América do Sul, esses governos 

questionaram a ordem internacional assimétrica na qual os países desenvolvidos e as 
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potências mundiais tradicionais buscavam consolidar seu poder por meio de tratados e pela 

difusão de ideologias que lhes eram favoráveis e estruturas de governança global através 

das quais almejavam preservar o seu status quo (ACHARYA, 2017). Portanto, nessa 

terceira “onda” regionalista, o foco de suas políticas se afastou da economia e do comércio 

ao criticar as reformas neoliberais adotadas entre o fim dos anos 1980 e nos anos 1990 na 

região (MALAMUD, 2013) e, por conseguinte, o regionalismo foi amplamente interpretado 

como um instrumento de reação a elas. 

Dessa forma, o regionalismo sul-americano do início do século XXI se voltou à 

cooperação e ao diálogo político (SANAHUJA, 2017) procurando revitalizar a capacidade de 

ação coletiva e a soberania dos países da região. Em grande medida, o regionalismo 

decorreu da proeminência de novas ideias de um modelo de desenvolvimento econômico e 

social dito alternativo, pautado no retorno da coordenação econômica estatal e na 

perspectiva desenvolvimentista ajustada às restrições do capitalismo globalizado, na 

cidadania e na legitimidade social. A estrutura de governança regional construída teve como 

resultado um mosaico de acordos, políticas, instituições, identidades e formas de 

cooperação e concorrência à medida que a subregião experimentou um intenso ativismo 

regional. 

Em grande medida, o regionalismo decorreu da proeminência de novas ideias de um 

modelo de desenvolvimento econômico e social dito alternativo, pautado no retorno da 

coordenação econômica estatal e na perspectiva desenvolvimentista ajustada às restrições 

do capitalismo globalizado (LIMA, 2013), na cidadania e na legitimidade social (SANAHUJA, 

2017). A estrutura de governança regional construída teve como resultado um mosaico de 

acordos, políticas, instituições, identidades e formas de cooperação e concorrência à 

medida que a subregião experimentou um intenso ativismo regional. 

O objetivo desses governos era fortalecer a região como espaço geopolítico 

(PECEQUILO, 2013) e não apenas geoeconômico, como havia acontecido anteriormente, 

quando houve certa homogeneização das experiências nacionais dos países latino-

americanos (LIMA, 2013). Para isso, os líderes políticos também reviram as suas 

estratégias de política externa (SERBIN; VIGEVANI; HERSHBERG, 2014), tendo em vista 

as mudanças globais em curso: a configuração de um sistema multipolar com a ascensão 

de novas potências e sua aspiração de construir uma nova ordem mundial (BIZZOZERO, 

2017). Em certa medida, é possível dizer que foi edificado um novo consenso na América 

do Sul, chamado Consenso de Buenos Aires, em contrapartida ao Consenso de Washington 

(BIANCULLI, 2018), embora alguns países latino-americanos tenham continuado apoiando 

o “regionalismo aberto”.  
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Os novos esquemas regionalistas e inovações institucionais envolveram cooperação 

setorial de áreas como infraestrutura, energia, saúde, segurança, defesa, bem como o 

diálogo político e gestão de crises. Essas iniciativas procuraram garantir a provisão de bens 

públicos regionais, como democracia, direitos humanos e alcançar metas relacionadas à 

erradicação da pobreza, redistribuição de renda e provimento de serviços sociais 

(RIGGIROZZI; GRUGEL, 2015) a fim de garantir maior autonomia do bloco em relação às 

forças de mercado, à política externa dos Estados Unidos e aos demais atores 

hegemônicos (RIGGIROZZI; TUSSIE, 2012). 

Exemplo disso foi o Mercado Comum do Sul (MERCOSUL). Além do seu 

alargamento, o MERCOSUL buscou a integração voltada para a complementação produtiva 

e a criação de instituições para compensar e/ou diminuir as desigualdades entre os países 

membros do bloco (BOTTO, 2015). Neste sentido, o Fundo para Convergência Estrutural do 

MERCOSUL (FOCEM) foi concebido em 2004 com o objetivo de financiar programas 

destinados a reduzir as assimetrias socioeconômicas dos parceiros menores e menos 

desenvolvidas em relação aos maiores e mais desenvolvidos, devendo ser um passo 

imprescindível para responder à diversidade territorial e econômica entre os membros do 

bloco. A inclusão de temas sociais na agenda de negociações do MERCOSUL também se 

tornou um traço dessa nova fase: o MERCOSUL Social procurou conferir maior 

aproximação com a sociedade civil, criando mecanismos para ampliar a participação e a 

coordenação dos parceiros em temas como direitos humanos, meio ambiente, previdência, 

saúde, cultura, educação, combate à pobreza e à exclusão social. Ficou clara a ideia de que 

o comércio era insuficiente para promover a integração regional (BIANCULLI, 2018).    

Desde 2007, o bloco passou a contar com o Parlamento do MERCOSUL 

(PARLASUL), criado um ano antes, com o objetivo de estabelecer regras, procedimentos 

decisórios e atividades que condicionassem o comportamento de seus participantes no 

âmbito regional. O compromisso com a democracia também foi uma preocupação que levou 

à consolidação de novas condicionalidades de caráter mais dissuasivo no MERCOSUL.  

A Aliança Bolivariana para os Povos das Américas (ALBA), instituída em 2004, foi 

uma das primeiras iniciativas que caracterizaram a nova dinâmica geopolítica da região. 

Esse projeto tinha caráter anti-hegemônico e forte viés ideológico. Criada como uma 

organização para pensar alternativas para a subregião, a ALBA procurou indicar maneiras 

de reduzir assimetrias através de projetos que ofereciam benefícios mútuos aos seus 

integrantes.  

Assim como a ALBA, a constituição da União Sul-Americana de Nações (UNASUL), 

em 2008, em substituição à Comunidade Sul-Americana de Nações (CSN), foi o resultado 
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da estratégia de contenção da influência dos Estados Unidos na região, uma grande 

inovação regional. Até aquele momento, a América do Sul ainda não contava com uma 

organização que abrangesse os 12 Estados da região e que fosse um fórum privilegiado 

para discussão e mediação dos problemas regionais (LIMA, 2013). Assim, com a pretensão 

de ser um espaço para o diálogo político (NOLTE; COMINI, 2016), a UNASUL nasceu 

especificamente voltada à promoção do desenvolvimento e de identidade política e 

diretamente preocupada com a democracia na região, vinculando esforços na formulação 

de políticas baseadas em direitos relacionados às necessidades dos cidadãos mais 

vulneráveis (RIGGIROZZI; GRUGEL, 2015). A organização, de caráter estritamente 

intergovernamental, reconheceu ainda a pluralidade dos modelos econômicos, políticos e 

institucionais da subregião, além de suas diversas conformações culturais, étnicas e 

linguísticas e abriu a possibilidade de uma arquitetura institucional de geometria variável 

(NOLTE; COMINI, 2016).  

Na contramão dos esquemas regionalistas sul-americanos voltados prioritariamente à 

promoção da cooperação, do desenvolvimento e do aprimoramento do diálogo político 

subregional, a Aliança do Pacífico, concebida em 2012, procurou garantir a inserção 

internacional dos seus membros através de acordos comerciais com os Estados Unidos, a 

UE e outros parceiros comerciais na região da Ásia-Pacífico (RIGGIROZZI; TUSSIE, 2012). 

Formada por três países sul-americanos (Colômbia, Peru, Chile) mais México – que 

continuou membro do NAFTA desde 1994 –, os propósitos da Aliança são a construção de 

uma área de livre-comércio e de uma plataforma de cooperação política, econômica e 

comercial, que auxiliasse a projeção desses países no plano internacional, mas, sobretudo 

na Ásia e no Pacífico, regiões com crescente importância geoeconômica e geopolítica 

global, embora também tivesse potencial de fazer um contrapeso político na região ao 

MERCOSUL e/ou à UNASUL. Os membros da Aliança do Pacífico mantêm maior 

proximidade com os Estados Unidos se comparados aos demais integrantes dos esquemas 

sul-americanos anteriormente citados, não somente em termos comerciais senão também 

em termos de diálogo político-diplomático (LIMA, 2013). A criação da Comunidade de 

Estados Latino-Americanos e Caribenhos (CELAC), instituída em 2010, merece ser citada 

como uma organização regional concebida na contramão da integração fragmentada, pois 

teve como finalidade reunir 33 países da AL e do Caribe para a cooperação para o 

desenvolvimento e a concertação política.  

Essa fase do regionalismo na AL foi chamada de “regionalismo estratégico” 

(BRICEÑO-RUIZ, 2007); “pós-liberal” (VEIGA; RÍOS, 2007; SANAHUJA, 2012; ROJAS; 

ALTMANN; BEIRUTE, 2012; VIVARES, 2013); “pós-hegemônico” (RIGIROZZI; TUSSIE, 
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2012), “segmentado” (MALAMUD, 2013), “fragmentado” (BIZZOZERO, 2011), entre outros, 

evidenciando a heterogeneidade dos processos envolvidos.  No que se refere 

especificamente aos APCs, dados oficiais da OMC mostram que os países da AL seguem a 

tendência de realizar acordos comerciais, sobretudo áreas de livre comércio no âmbito das 

relações Sul-Sul, isto é, com parcerias do Sul Global. A região é uma das maiores do 

mundo em termos de números de acordos assinados e/ou em negociação. Juntamente as 

outras iniciativas regionais discutidas, isso demonstra que o regionalismo, que inclui os 

APCs, é uma estratégia de inserção internacional dos países latino-americanos, que 

constroem uma estrutura de governança regional.  

De fato, especialmente nos últimos anos, quando governos de direita e centro-direita 

são eleitos na AL, a exemplo de Argentina, Brasil, os processos regionalistas mais amplos 

estão sendo revertidos, dando lugar a estratégias regionais mais voltadas à promoção do 

livre comércio e de investimentos. Na prática, isso significa que menos ênfase está sendo 

conferida a projetos regionalistas pós-liberais nos moldes tratados. O recente esvaziamento 

da UNASUL é um exemplo disso. Por outro lado, os APCs, muitos países, mesmo com 

governos de esquerda, como no México, mantém a ênfase nos acordos de liberalização 

comercial como importante estratégia de inserção internacional.   

Conclusão  

A partir do que foi discutido, é possível afirmar que as iniciativas regionais e os APCs 

realizados pelos países da AL estão ligados aumento está ligado à crise de legitimidade da 

OMC e, antes disso, da ordem global liberal sob a hegemonia norte-americana. A 

formulação dessas iniciativas e de acordos comerciais de diversos tipos, que contemplam 

uma vasta agenda e atores, configura parte de sua estratégia de inserção a atuação na 

esteira de uma ordem global em transformação. Assim, a AL, que até a metade de 2019 

tinha mais de 100 APCs em vigor, participa do redesenho das instituições regionais e das 

regras de governança global cada vez mais fragmentada, onde PEDs e PMDs clamam por 

maior espaço e liderança nas instituições internacionais, ao mesmo tempo em que 

procuram criar novos mecanismos globais e regionais de governança. Como a AL é uma 

região ampla, que abriga projetos regionais em diversas áreas, há atores que podem ser 

considerados pólos de poder.  
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