
uitas vezes o governo ar-
gentino - tanto o atuai
quanto muitos dos ante-
riores - fez por merecer
críticas à sua miopia estra-

tégica e às suas atitudes oportunistas
no relacionamento com países amigos
e vizinhos. Mas é preciso admitir que,
no episódio de Doha, é a diplomacia
brasileira que se deve responsabilizar
por essa classe de conduta.

Em 14 de julho, quando os chancele-
res do Brasil e da Argentina e os vice-
chanceleres do Uruguai e Paraguai se
reuniram no Rio de Janeiro, houve um
aparente consenso sobre a inadequação
do texto proposto pelo presidente da
Comissão de Agricultura da OMC, do
ponto de vista dos países periféricos.

Os países desenvolvidos haviam am-
pliado a lista de produtos agrícolas "sen-
síveis" em relação aos quais pretendiam
reservar-se o direito de tomar medidas
protecionistas e continuavam a exigir
dos países periféricos muito mais, em
termos de abertura, do que ofereciam.
O quadro mantém-se desde o início das
negociações em 2001 e os principais
países periféricos vinham resistindo de
maneira consistente já na articulação
do G-20 na reunião de Cancún de agos-
to de 2003, graças à iniciativa do Brasil,
da índia e da África do Sul.

Mesmo assim, apenas duas semanas de-
pois, o Itamaraty aderiu a uma propos-
ta pouco diferente da que rejeitara. Os
EUA reduziriam simbolicamente o teto
de seus subsídios agrícolas - que em 22
de julho haviam aceitado baixar de 17
bilhões de dólares para 15 bilhões -
para 14,5 bilhões, quando o G-20 exi-
gia um máximo de 13 bilhões. A UE re-
duziria de 36,3 bilhões de euros para 33
bilhões e aumentaria o corte das tarifas
agrícolas de 54% para 60% (oferta con-
dicionada a maiores concessões dos
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países periféricos). Graças à alta das
commodities, tanto Washington quan-
to Bruxelas vinham concedendo menos
na prática dos últimos anos - bem me-
nos, no caso dos EUA.

Não há garantia real de que a Casa
Branca faça cumprir tal teto, pois seu
Congresso aprovou, desde maio, uma
provisão de 289 bilhões de dólares para
a agricultura nos próximos cinco anos,
por uma maioria capaz de derrubar
qualquer veto presidencial. As peque-
nas ofertas da Europa também eram
contestadas internamente, apesar de o
acordo estabelecer que as concessões
dos países centrais seriam finais e ina-

movíveis, enquanto os periféricos con-
tinuariam sujeitos a mais pressões por
aberturas adicionais.

Aparentemente, o governo brasileiro
deixou-se convencer, por exportadores
de alimentos eufóricos com a alta dos
preços e ansiosos por disputar merca-
dos com seus pares europeus e norte-

americanos, de que as atividades produ-
tivas não vinculadas às exportações de
commodities podem sobreviver nas
condições do acordo, ou não merecem
existir - como se o agronegócio, por si
só, pudesse conduzir um projeto de de-
senvolvimento nacional no século XXI.

Mesmo para o Brasil - que, como a Ar-
gentina, teria de reduzir em 55% suas ta-
rifas alfandegárias, com a desvantagem
de estar com a moeda supervalorizada -
isso parece duvidoso. Para os demais par-
ceiros do G-20 não houve dúvidas de que
era uma péssima idéia. Certamente, tam-
bém nesses países havia setores interes-
sados nesse acordo, como é o caso dos
grandes proprietários rurais argentinos
hoje em pé de guerra com os Kirchner.
Mas seus governos, inclusive o de Bue-
nos Aires, reconheceram que a concen-
tração na agropecuária, mesmo quando
traz divisas - uma aposta notoriamente
pouco confiável -, é contraproducente
em relação à geração de emprego, ao de-
senvolvimento tecnológico, à indepen-
dência econômica e justiça social.

É sintomático que a proposta tenha sido
torpedeada não só pela índia, como
também pela China, representada pelo
embaixador Shu Zenyu. É a maior be-
neficiária do crescimento do comércio
global nas últimas décadas e triplicou
suas exportações desde a entrada na
OMC em 2002, mas mantém os olhos
bem abertos. O futuro não será uma
simples repetição do passado recente e
seus interesses não são os mesmos dos
países desenvolvidos.

A disputa global por recursos natu-
rais, energia e alimentos escassos já co-
meça a produzir turbulências ante as
quais nenhum governo responsável
pode admitir riscos ao abastecimento,
muito menos quando a população é da
ordem do bilhão. Nestas circunstân-
cias, o livre-comércio não pode ofere-
cer segurança alimentar nem seguro
contra convulsões sociais. Como outros



países em situação semelhante, a Chi-
na está fechando o mercado de arroz,
subsidiando preços e punindo contra-
bandistas que tentam exportar seus ce-
reais subsidiados.

Mas as normas propostas exigiam, de
um país que pretendesse intervir nas im-
portações de alimentos (mesmo subsi-
diados), provas conclusivas de que estas
tivessem provocado uma queda de 30%
nos preços internos - situação na qual os
danos à produção interna seriam graves,
talvez irreversíveis. Os dois gigantes asiá-
ticos exigiram 10% e o acordo não saiu.

Quem diz que a China, a índia, a Argenti-
na e demais reticentes ficaram "isolados''
soa corno o britânico dos tempos vitoria-
nos a comentar, ante uma tempestade no
Canal da Mancha, que "o continente fi-
cou isolado". Mesmo sem o Brasil, esses
países representam 60% da população
mundial. Faria mais sentido dizer que os
brasileiros, junto com os países desenvol-
vidos, se isolaram - pondo em risco, a tro-
co de nada, um papel de liderança sul-
americana e mesmo sul-global, no qual
foram investidos anos de esforços.

A reunião do Mercosul em 5 de agos-
to foi a primeira oportunidade de afas-
tar esse risco de isolamento. Corno a Bo-
lívia há algumas semanas, o governo ar-

gentino houve por bem convidar Hugo
Chávez - que, desde 1999, já estivera
treze vezes na Argentina - para equili-
brar a presença do presidente brasileiro
e comitiva de 264 empresários, manei-
ra de assinalar insatisfação com as posi-
ções brasileiras, ou ao
menos a disposição de
equilibrar influências.

A presidente Cristi-
na Kirchner esmerou-
se em explicar aos bra-
sileiros onde acerta-
ram. Segundo ela mes-
ma, seu país "não teve a
sorte" do Brasil de que
suas classes dirigentes
tivessem "a convicção
profunda de um mode-
lo de desenvolvimento
produtivo que fizesse
do valor agregado, da geração de traba-
lho e da competitividade o eixo da acu-
mulação da riqueza. Nos anos 40 ou 50,
tínhamos uma aeronáutica muito mais
desenvolvida que o Brasil. Este, por pro-
duto de políticas constantes, perseve-
rantes e homogêneas, tem hoje uma
empresa como a Embraer. Nós, absolu-
tamente nada. Por experiências que não
vale a pena recordar, a Argentina uma
vez acreditou que podia ser um país de

serviços sem valor agre-
gado, sem a necessidade
de criar trabalho, e as
instituições democráti-
cas desmoronaram".

Segundo ela, seu go-
verno tenta agora desen-
volver um "projeto pro-
dutivo com inclusão so-
cial, tendente a integrar
as economias regionais".
Se de fato tem tal visão,
não a deveria sacrificar
sem mais nem menos ao
altar do livre-comércio.

Ao ver do sociólogo e
cientista político argenti-
no Atílio Boron, o Brasil
tem de fato uma constân-
cia de objetivos e uma
propensão a pensar a lon-
go prazo que falta à Ar-
gentina - visão que aos
próprios brasileiros tal-
vez pareça demasiado
otimista -, mas lhe falta

a visão estratégica de Chávez, que, com
propostas como o Banco do Sul, o Gaso-
duto do Sul, a Petrosul e, agora, uma Ae-
rosul, não se ilude esperando que os paí-
ses ricos cooperem com o desenvolvi-
mento de países do Sul, abrindo seus

mercados e oferecendo-
lhes postos no G-8 ou no
Conselho de Segurança.

A integração sul-ame-
ricana como garantia de
autonomia de toda a re-
gião ante as pressões do
Norte é proposta com
mais coerência por Ca-
racas, mas só o Brasil
(se não se iludir com os
acenos do "Primeiro
Mundo") tem as condi-
ções e os recursos para
torná-la possível. O go-

verno argentino, enfraquecido pelo
imediatismo de suas políticas, pelo
confronto com as próprias elites e por
suas próprias miopias em relação a vi-
zinhos como o Uruguai, não parece à
altura do papel de mediador que lhe po-
deria caber. Ainda assim, se as perspec-
tivas dos três países, juntos, não pare-
cem tão boas quanto seria de se dese-
jar, serão muito piores se enfrentarem
o mundo ern separado.

Text Box
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