
Lamy marca reunião ministerial, mas Mercosul racha de novo  
Assis Moreira 
 
O diretor-geral da Organização Mundial do Comércio (OMC), Pascal Lamy, fixou para 21 de 
julho o começo de uma reunião ministerial que representa uma última chance para um acordo 
agrícola e industrial na Rodada Doha. Deverão participar de 30 a 35 ministros representando 
diferentes interesses na negociação, mas a dificuldade para um acordo foi escancarada 
durante o próprio anúncio de Lamy, quando o Mercosul mostrou-se rachado, com Brasil e 
Argentina seguindo em direções opostas.   
 
O diretor da OMC decidiu preparar a ministerial diante de "recentes progressos" nas 
negociações, acreditando numa chance acima de 50% para a obtenção de um acordo agrícola 
e industrial. Um desses progressos foi a flexibilidade adicional para as indústrias do Mercosul. 
Na semana passada, o Brasil paralisou a rodada para arrancar, três dias após, um 
compromisso dos Estados Unidos garantindo a utilização de toda a flexibilidade prevista no 
atual texto industrial, com 12% a 14% das linhas tarifárias sendo poupadas do corte inteiro 
que será acertado.   
 
A Argentina avisou ontem, porém, que considera "totalmente inaceitável" o que está na mesa 
e que a proposta não é suficiente para fechar um acordo nessas bases. O subsecretário de 
Assuntos Comerciais da Argentina, Nestor Stancanelli, disse ao Valor que, pela proposta, o 
bloco continuaria a receber tratamento menos favorecido do que outros países fora de uniões 
aduaneiras.   
 
Stancanelli exemplificou que as linhas tarifárias sensíveis do Mercosul são 1.456 - 16,5% do 
total. Acontece que a coincidência de tarifas a serem protegidas no bloco levaria Argentina, 
Brasil, Paraguai e Uruguai a só poderem proteger, na prática, até 10% das tarifas. "Se não 
temos 16,5% de flexibilidade, então é pior do que como país individual e não é possível aceitar 
que como bloco estejamos pior do que sozinhos", afirmou.   
 
O Brasil argumenta que o acordo obtido no fim da semana era, no mínimo, igual ao que a 
Argentina já tinha aceito sobre o tamanho da proteção à indústria. Stancanelli retrucou que 
"essa nova metodologia não serve para garantir o que os países do Mercosul teriam 
individualmente".   
 
Nos círculos comerciais, a posição Argentina soou como uma advertência de que um novo 
fiasco é bem provável na reunião. Enquanto o representante argentino insistiu que a 
coordenação existia com o Brasil, certos negociadores indagavam se afinal há diálogo ou não 
entre Brasília e Buenos Aires. O subsecretário argentino de comércio exterior evitou comentar 
a posição do Brasil, mas avisou que "o Mercosul tem que trabalhar unido e não ceder a 
pressões como bloco, porque o que está na mesa é totalmente inaceitável".   
 
Nestor Stancanelli acusou os Estados Unidos e a União Européia de querer "retirar do Mercosul 
tudo o que podem". Reclamou que os dois gigantes do comércio mundial "não têm 
consciência" de que o bloco está apenas pedindo tratamento justo. E que isso tambem é bom 
para eles, pois "quanto mais o Mercosul cresce, mais aumentam suas importações".   
 
Ele reclamou que Washington e Bruxelas não consideram esse aspecto econômico e "não 
aceitam a flexibilidade" para a indústria do bloco seguir crescendo". Ele disse que a Argentina 
quer contribuir com a liberalização na rodada, mas os países industrializados têm que pagar 
mais. "Se eles não entendem, não há acordo e a culpa é deles", avisou. Stancanelli diz 
esperar, em todo caso, que os países ricos "reajam positivamente, entendendo que todos 
devem ganhar na rodada e que não é possível que uns percam e outros ganhem".   
 
Pascal Lamy disse aos principais embaixadores na OMC que ele planeja uma reunião 
ministerial que começará no dia 21 de julho. Mas a idéia é que os ministros cheguem a 
Genebra a partir do dia 19 para encontros informais no fim de semana.   
 

 



Leia mais: 
 
Para o Brasil, argentinos agem "politicamente"  
Sergio Leo 
 
As ameaças da delegação argentina na Organização Mundial do Comércio (OMC), de retirar-se 
da mesa de negociações por discordar de algumas das propostas em discussão, são recebidas 
pela diplomacia brasileira com crescente irritação, e descrédito. Na avaliação do governo 
brasileiro, os argentinos estão agindo por motivações puramente políticas, sem conhecimento 
pleno dos números em jogo, e contra os próprios interesses do país e do Mercosul. É forte a 
divergência entre Brasil e seu principal parceiro no continente sul-americano.   
 
O Brasil não endossa os argumentos da Argentina, de que o país é prejudicado com a proposta 
em negociação para liberação de tarifas industriais em uniões aduaneiras como o Mercosul.   
 
Segundo um graduado diplomata brasileiro, com conhecimento detalhado do que vem sendo 
negociado em Genebra, a fórmula encontrada para tratar dos blocos econômicos permitirá ao 
Mercosul manter maior proteção à indústria nacional do que o previsto em outra metodologia 
negociada anteriormente, com a qual os argentinos já haviam concordado.   
 
A fórmula anterior somaria o total do volume de comércio do Mercosul, excluindo o comércio 
regional, para servir de referência ao máximo de produtos que poderiam ter redução menor de 
tarifas de importação. A atual é mantida sob sigilo.   
 
Os negociadores em Genebra têm acompanhado divergências públicas entre os coordenadores 
da negociação por parte do Brasil, Roberto Azevedo, e da Argentina, Nestor Stancanelli, em 
relação ao impacto das propostas em discussão, considerados aceitáveis pelos brasileiros.   
 
Brasília e Buenos Aires vivem momentos políticos e econômicos diferentes, resume um 
experiente diplomata, em referência à relativa estabilidade brasileira em contrapartida à crise 
política e às dificuldades econômicas na Argentina, com aumento da inflação e embates entre 
governo e produtores, com ruidosas manifestações contra e a favor do governo nas ruas da 
capital portenha.   
 
Na avaliação corrente no Itamaraty, os argentinos estão endurecendo o discurso para obter 
maiores vantagens na negociação - talvez até vindas do Brasil, que, caso seja aceita a fórmula 
em discussão para abertura dos mercados de produtos industriais, terá de negociar com os 
sócios do Mercosul que setores em cada país receberão tratamento favorecido, com condições 
mais brandas de redução das barreiras contra a concorrência externa.   
 
Os negociadores da Argentina não parecem ter mandato para fazer concessões e facilitar o 
acordo, acreditam diplomatas brasileiros, que chegam a pôr em dúvida a capacidade argentina 
de insistir nessa posição, caso outros países avancem em direção a um acordo na OMC.   
 
Nas discussões com o governo brasileiro, os argentinos, segundo informações de Brasília, têm 
sido solicitados a mostrar os argumentos que justificariam a recusa em continuar nas 
negociações. Quando o debate entre os sócios do Mercosul desce a detalhes técnicos, a missão 
argentina logo volta à discussão em termos políticos, pelos relatos que chegam ao Itamaraty. 
Não há um estudo preciso, apenas críticas com base em situações "hipotéticas", argumenta 
um diplomata brasileiro.   
 

 
Leia mais: 
 
UE defende "soberania responsável" para Amazônia  
 
O alto representante para Política Externa e Segurança Comum da União Européia (UE), Javier 
Solana, defendeu ontem que os países assumam "soberania responsável" para resolver 
grandes questões internacionais, a começar pelo combate às mudanças climáticas. Indagado 



pelo Valor se esse conceito deveria se aplicar à Amazônia, Solana retrucou: "Soberania 
responsável é um termo pelo qual se tem que pensar que o que acontece num país, em 
mudança climática, afeta todo o mundo. Por isso, a idéia de se reunir juntos para resolver 
globalmente."   
 
O chefe da diplomacia européia vem progressivamente colocando o conceito na mesa, 
sinalizando na prática que o mundo enfrenta antigos e novos desafios de segurança que são 
mais complexos dos que as instituições multilaterais e nacionais são capazes de administrar. 
Ontem, em Genebra, num debate sobre necessidade de cooperação global, ele argumentou: 
"Todo mundo tem que ser responsável com o que acontece com seu próprio país, mas também 
com as conseqüências no resto do mundo."   
 
Logo depois da questão sobre a Amazônia, Solana tratou de avisar que de jeito nenhum falava 
em "intervenção, nada disso", pedindo aos repórteres para não o colocarem nessa situação. De 
seu lado, reiterou que a União Européia quer assumir responsabilidades como "catalisadora 
para uma solução" para o combate à mudança climática.   
 
Ele insistiu que é "hora de assumir compromissos" para a redução de gases de efeito-estufa. 
Indicou que a Europa tem novas idéias para o encontro de cúpula do G-8, no mês que vem, 
para discutir com os cinco grandes emergentes - Brasil, China, índia, África do Sul e México.   
 
A posição européia, explicou Solana, é que todos devem assumir compromissos obrigatórios de 
redução de emissões, mas levando em conta a diferenciação. Ou seja, diferentes países tendo 
diferentes responsabilidades com base no tamanho do que já poluiu e atual desenvolvimento.   
 
Para revitalizar a cooperação global, Solana defende inclusive logo um acordo na Rodada 
Doha, na Organização Mundial do Comércio (OMC), estimando que, se isso não acontecer, será 
um péssimo sinal para a negociação sobre o clima no ano que vem.   
 
Questionado sobre uma taxação global do poluidor, ele respondeu que as emissões de C02 
"não podem ser livres de cobrança, caso contrário será muito difícil cumprir as metas (de 
redução)". Solana concordou que, sem a China, a Índia e os outros grandes emergentes, os 
Estados Unidos continuarão não aceitando fechar um novo acordo para reduzir as emissões.   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 26 jun. 2008, Brasil, p. A4. 


