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A Argentina estuda entrar com um queixa formal na Organização Mundial do Comércio (OMC) 
contra a União Européia por causa de uma restrição ao comércio de alhos frescos que está 
colocando em risco suas exportações de cortes nobres de carne bovina.   
 
Tudo começou quando, no ano passado, a Argentina ganhou da UE um adicional de 2 mil 
toneladas às suas 28 mil toneladas de Cota Hilton, para o biênio 2008-2009, que começa em 
1º de julho próximo e vai até 30 de junho de 2009.   
 
A Cota Hilton é um volume de cortes nobres de carne bovina de alta qualidade exportada para 
bloco europeu, negociada a um preço mais elevado que a carne comum, hoje em torno de US$ 
20 mil a tonelada. A cota adicional seria para compensar a perda de mercado (e de uma 
receita de aproximadamente US$ 15 milhões) que a Argentina teria com a entrada da Romênia 
e a Bulgária para o bloco.   
 
Segundo explicou ontem o Secretário de Relações Internacionais do Ministério das Relações 
Exteriores da Argentina, Alfredo Chiaradia, ao mesmo tempo em que concedeu a compensação 
na carne bovina, a União Européia abriu para a China uma cota de 20 mil toneladas de alhos 
frescos que tornaram sem competitividade a cota de 19 mil toneladas de alhos que a Argentina 
possui há anos para venda no mercado europeu.   
 
A decisão européia foi tomada sem qualquer aviso ao governo argentino o que, segundo 
Chiaradia, desrespeita as normas da Organização Mundial do Comércio que tratam das 
prioridades a fornecedores históricos como era o caso com os alhos frescos. Quando o governo 
argentino reclamou da intempestiva medida, os europeus passaram a condicionar a entrega 
das 2 mil toneladas adicionais de carne bovina a que a Argentina desista de reclamar a cota de 
alhos.   
 
A briga está preocupando os frigoríficos argentinos que todos os anos repartem entre si a 
cobiçada Cota Hilton, entre eles alguns brasileiros como o JBS e o Marfrig, que têm operações 
no país. Alfredo Chiaradia disse que o governo ainda não decidiu se vai ou não abrir um 
processo contra a União Européia na OMC, mas "está analisando todas as possibilidades". 
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