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Após o fracasso das negociações da Rodada de Doha, analistas foram unânimes ao apostar 
que o próximo passo para o Brasil seria a busca permanente de acordos bilaterais. No entanto, 
o tratado de criação do Mercosul define que só serão permitidos acordos em bloco, impedindo 
parceiras diferenciadas entre os países. A clara divergência entre Brasil e Argentina nas 
negociações na Organização Mundial do Comércio (OMC), no que tange a abertura industrial, 
aponta que os interesses comerciais são distintos entre as nações, fato que dificultará a 
flexibilidade em negociações.  
 
Na opinião do ex-ministro, embaixador e secretário-geral da Conferência das Nações Unidas 
sobre Comércio e Desenvolvimento (Unctad), Rubens Ricupero, o bloco realmente deve 
enfrentar problemas na busca por acordos. "O Mercosul tem um problema grave que não fala 
com uma voz única. Enquanto na União Européia existe uma comissão que negocia os acordos, 
aqui são os países que agem por conta própria", afirma. O especialista argumenta que o 
caminho seria a nomeação de um executivo para gerir o bloco. "Se não mudar essa questão as 
dificuldades que ocorreram em Genebra ocorrerão nessas negociações bilaterais. Sinto que 
ainda há espaço para o Mercosul, mas precisa rever nesse item", defende.  
 
Para o professor da Fundação Getúlio Vargas, Paulo Ferracioli, o Mercosul realmente não 
facilita as negociações bilaterais. "Há uma diferença entre o interesse da indústria brasileira e 
Argentina. A nossa é bem mais competitiva e pode flexibilizar mais." Porém, o acadêmico disse 
que o Brasil só tem a alternativa de buscar o aprofundamento das negociações internas. 
"Teremos um processo árduo de debates internos", conclui.  
 
O presidente da Câmara de Comércio Brasil-Uruguai, Marcos Roberto Varella, afirmou que o 
Mercosul não é um modelo que apresenta crédito e já apresenta falhas desde a sua concepção. 
"Eu posso falar por mim, já faz algum tempo que não acredito no Mercosul. Creio que uma 
integração regional deve ser feita pela sociedade, não por governantes", defende. O 
interlocutor destaca que a Rodada de Doha fracassou porque tiveram decisões mais políticas 
do que práticas, e agora, o Mercosul pode prejudicar o Brasil e outros países do bloco na busca 
de acordos bilaterais. "Ele já nasceu amarrado. Para você ter uma idéia, o Uruguai já tem 
acordos bilaterais antes da formação do bloco. Agora se quiser fazer mais, não pode porque é 
impedido", encerra.  
 
Defesa do bloco  
 
A relação comercial entre o Brasil e os parceiros do bloco é superavitária em US$ 3,4 bilhões 
para o País, fruto de US$ 10,4 bilhões de exportação e US$ 7 bilhões de importações.  
 
Para o presidente da Câmara de Comércio Argentino-Brasileira de São Paulo, Alberto Joaquin 
Alzueta, o Mercosul precisa ser reforçado. "Problemas sempre terão, nas relações comerciais 
sempre há conflitos, o importante é buscar a convergência no projeto comum", afirma. Alzueta 
acrescenta que o importante nesse momento é aprofundar mais o bloco, criando uma base 
mais sólida que permita força nas negociações internacionais. "O Mercosul não vai atrapalhar 
em nada, o importante é buscar acordos bilaterais de forma conjunta."  
 
Quem pensa da mesma forma é o professor de economia da Universidade de Campinas 
(Unicamp), Marcos Cintra, que explicada que nenhum país desenvolvido vai negociar acordos 
bilaterais de setores que interessam o Brasil. "Dizer que o Mercosul está atrapalhando é 
apressado e não está entendendo o âmago do problema", afirma. O especialista justifica que 
as questões que interessam ao Brasil só poderiam ser discutidas em âmbito multilateral, como 
na Rodada de Doha. "Temos que ver que no caso da União Européia, o parlamento local deu 
autorização para negociar com o Mercosul e não com o Brasil. Além disso, a tarifa externa 
comum também protege nossa indústria", salienta Cintra.  
 
O acadêmico encerra dizendo que o Brasil deve se empenhar no desenvolvimento do potencial 
energético, para fortalecer a influencia do País no Mercosul.  
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