
Depois de Potsdam - hora
de repensar o Mercosul?

Várias vezes nos
últimos anos
esta página tem

voltado à exasperadora
questão da política de
comércio exterior do
Brasil. Em dezembro
de 2005 perguntamos
diretamente - e previ-
dentemente - o que o
País faria se a Rodada
Doha fracassasse. Infe-
lizmente as condições
básicas que levaram
ao nosso pessimismo
não mudaram.

A União Europeia e os
Estados Unidos são prisio-
neiros de diversas formas
de apoio e proteção à agri-
cultura que, por de
política interna, terão gran-
des dificuldades em mudar
substancialmente no curto
prazo. Por outro lado, a de-
soladora incapacidade de o
País enfrentar com serie-

a miríade de inefici-
ências estruturais, legais,

. fiscais e regulatórias que
compõem o chamado Custo
Brasil torna difícil discutir
qualquer redução significa-
tiva das tarifas industriais.
Mesmo após a débãde de
Potsdam, continua a exis-
tir um fio de esperança em
algum tipo de acordo di-
luído, mas nenhuma num
progresso efetivo.

E agora, para onde o Brasil vai?
Seria muito bom pensar, como já se sugeriu, que o

Brasil pode simplesmente mudar a marcha e revitalizar as
negociações entre o Mercosul e a Europa, Mais difícil será
explicar por que essas conversações, que se arrastam há
tanto tempo, deveriam reviver agora.

Em diversas instigamos o governo a dar maior
prioridade a acordos bilaterais de livre comércio. Mas esse
caminho sempre foi dificultado pela existência do Mercosul
enquanto união alfandegária. Com a Venezuela como mem-
bro pleno, isso se tomaria ainda mais difícil. O que é preciso,
já dissemos muitas vezes, é a honestidade de aceitar que o
Mercosul, em sua forma atual, ultrapassou sua utilidade,

O Mercosul foi um grande avanço e promoveu uma im-
portante integração regional. Mas agora é hora de discutir
seriamente a transformação do bloco numa associação de
livre comércio, preservando os ganhos em comércio regio-
nal e em unidade política, mas liberando os países-mem-
bros para.buscar os acordos bilaterais que melhor corres-
pondam aos seus interesses individuais. Ao pensarmos o
mundo depois de Potsdam, esse continua a ser o caminho
óbvio. Mas agora ele precisa ser olhado com ainda mais ur-
gência, pois nossos concorrentes - que vêm negociando e
assinando alegremente acordos de livre comércio enquanto
o Brasil permanece paralisado - buscarão esses acordos
em ritmo crescente compensar o'fracasso de Doha, O
Brasil está ficando cada vez mais para trás.

Um. segundo ponto-chave que deve pesar na
política comercial é a separação das preocupações po-
líticas'e comerciais. Aplaudimos as aberturas diplo-
máticas do Brasil para países africanos e de outras re-
giões do Terceiro Mundo e reconhecemos que, no longo

prazo, elas podem gerar
algumas oportunidades
interessantes. Mas as em-
presas brasileiras preci-

de aberturas comer-
ciais agora, para entrar ou
expandir sua presença em
mercados que já absor-
vem grandes volumes de
produtos com valor agre-
gado. Os trabalhadores
brasileiros não podem es-
perar o vagaroso florescer
de mercados do Terceiro
Mundo que criarão novos
e melhores empregos liga-
dos às exportações dentro
de algumas décadas. Pre-
cisam desses empregos já.
E suas famílias também.



After Potsdam - time to
rethink Mercosul?

(A PARTIR DA ESQ., NO SENTIDO
HORÁRIO) OS NEGOCIADORES
DE POTSDAM: CELSO AMORIM
(BRASIL), KAMAL NATH (ÍNDIA),
PETER MANDELSON (DE) E
SUSAN SCHWAB (EUA)

Several times in
recent years, this
pagehasreturned

to the vexing question
of Brazil's foreign trade
policy. In December of
2005 we asked bluntly
and perhaps presciently
what this country should
do if the Doha Round
were to fail. Sadly,
the underlying con-
ditions which led to
our pessimism have
not changed.

The European Union and the United States are
locked into various fornis of agricultura! siipporí and
protection which, for domestic political reasons, they
will have great difficulty in changing substantially in
the short term, while this country's dismal failure to
seriously attack the myriad structural, legal, fiscal and
regulatory ínefficiencies that comprise the "Brazil cost"
make it difficult to consider any signifícant reduction in
industrial tariffs. Even after the Potsdam debacle, there
remains a faint hope of some watered-down agreement,
but virtually none for sabstantial progress,

Só where, then, does Brazil go from here?
It would be nice, as some have suggested, to think

that Brazil can simply switch gears and revitalize nego-
tiations between Mercosul and Europe. More difficult is
explaining why those talks, limping for só long, should
suddenly burst into life now.

On various occasions we have urged the government
to give more prioríty to bilateral free trade deals, But
this path hás always been complicated by the exístence
of Mercosul as a customs union. With Venezuela fully in
the club, it would be yet more difficult, Whafs needed,
we have consisteníly urged, is the honesty to accept that
Mercosul in its current form hás outlived its usefulness.

Mercosul was a great advance and hás promoted
ímportant regional íntegratíon, But now it's time to
give serious consideration to recasting the bloc as a
sixnple free trade assocíation, preservíng the gains
in regional trade and political unity while freeing up
member countries to seek the bilateral deals that best

meet their individual in-
terests. As we ponder the
world after Potsdam, Jfeát
course remains the obvi-
ous one. But now, it must
be viewed with added ur-
gency, because our com-
petitors - who have been
happily negoíiating and
signing bilateral FTAs
while Brazil stood still
- will be pursuing such
deals at an ever-íncreas-
ing rate, to compensate
for the failure of Doha.
Brazil is falling fnrfher
and further behind.

A second key point that
must factor more strongly
in trade policy is to sepa-
rate political and conimer-
cial concerns. We applaud
BraziFs diplomatic over-
tures to African and other
Third World countries
and we recognize that, in
the long rim, these may
generate some ínteresting
opportunítíes, But Brazil-
ian companies need trade
openíngs today, to break
into or expand their pres-
ence in markets that al-
ready absorb large volumes
ofvalue-addedgoods, Bra-
zilian workers can't wait
for the slow emergence
of Third World markets
to create new and better
export jobs. sometime ín
the coming decades. They
need those jobs now, And
só do their families.

Text Box
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