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Embora ainda exista uma possibilidade de aprovação da tão discutida Rodada de Doha, 
conforme tornou pública a última reunião do G-20, no final de semana, analistas afirmam que 
os acordos bilaterais devem ser colocados como prioridade nesse momento de crise. No 
entanto, a turbulência internacional tem pressionado cada vez mais os países a aderirem uma 
tendência protecionista na tentativa de proteger sua indústria local. Outro agravante para o 
Brasil é que, para buscar novos acordos comerciais, o País precisa negociar com o Mercosul o 
consentimento das nações participantes, fato que, nas últimas negociações, tem sido difícil 
com a posição intransigente da Argentina. Uma solução defendida por especialistas é que o 
Brasil mantenha uma posição firme de flexibilização da chamada Resolução 32, que "engessa" 
a possibilidade dos países membros do Mercosul a fazerem acordos individualmente. 
 
De acordo com o embaixador Rubens Barbosa, presidente do Conselho Superior de Comércio 
Exterior (Coscex) da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a culpa dessa resolução 
rígida é também do Brasil, que resistiu à pressão uruguaia e paraguaia e abortou qualquer 
flexibilização da Resolução 32, com o argumento de que só poderia haver concordância para a 
negociação individual caso a Tarifa Externa Comum não fosse afetada. "O Mercosul encontra-
se em paralisia. Nos últimos seis anos o bloco só constituiu um acordo de livre comércio com 
Israel que nem está em vigor. A crise faz com que o bloco tenha medidas mais pragmáticas e 
uma nova estratégia comercial". 
 
O embaixador alega que a posição da Argentina é cada vez mais protecionista, portanto, o País 
precisa encontrar formas de fazer o Mercosul caminhar mais rápido. Conforme Barbosa, a 
primeira medida do bloco deveria ser a ampliação dos acordos bilaterais com os países da 
Associação Latino-Americana de Integração (Aladi), aprofundando as negociações comerciais e 
adiantando prazos de renovação de preferências tarifárias. Outra necessidade mencionada 
seria a concretização de tarifas de livre-comércio entre os membros do Mercosul e também a 
busca de acordos com outros blocos, como a União Européia. "Temos que rever a negociação 
quatro para um, pois os países têm objetivos diferentes", informa destacando que o debate 
sobre a flexibilização da resolução poderia ser feito na próxima reunião do conselho dos 
ministros do bloco. "Ela não é uma cláusula pétrea", frisa Barbosa. Ele acrescenta ainda que se 
o Brasil continuar crescendo como nos últimos anos, a distância entre os países membros do 
bloco será aumentada, fazendo a participação do comércio com o Mercosul reduzir na pauta de 
exportações brasileira.  
 
Para Mario Marconini, diretor de negociações internacionais da Fiesp, "é muito clara a 
divergência entre Brasil e Argentina na forma de planejar sua integração comercial". Segundo 
ele, é necessário acabar com o "romantismo" do bloco e focar o pragmatismo, debatendo 
questões modernas na sociedade como os acordos de investimento e serviços. "Temos que ter 
a visão que o Mercosul não é uma camisa de força. Precisamos negociar novos acordos que 
atendam as necessidades nacionais". Roberto Bouzas, representante da Rede de Investigação 
Econômica do Mercosul, na Argentina, disse que sem dúvida o país tende a aderir a medidas 
protecionistas com o avanço da crise. "A tendência é de [a Argentina] ser mais defensiva. O 
Brasil tem sido o principal defensor da união aduaneira plena, mas acho que se ele propor 
novas flexibilizações pode ocorrer", informa. 
 
Pelo ponto de vista de Júlio Gomes de Almeida, economista do Instituto de Estudos para o 
Desenvolvimento Industrial (Iedi), existem dois "Brasis": o das commodities e da manufatura. 
"A Rodada de Doha abriria o mercado para as commodities, já os acordos bilaterais facilitam a 
produção industrial", disse. Para o especialista, o Mercosul precisa ser mais agressivo em seu 
processo de integração pela infra-estrutura, além de garantir mais financiamento para o 
comércio exterior para a Aladi.  
 
Rodada 
 
Conforme Roberto Gianetti da Fonseca, diretor titular do Departamento de Relações 
Internacionais e Comércio Exterior (Derex) da Fiesp, a aprovação do pacote de intenções da 



Rodada de Doha em dezembro seria muito importante nesse momento. "Posso dizer que Doha 
em médio prazo é o antídoto para a crise", afirma. Porém, para Rubens Barbosa, não haverá 
tempo hábil para o acordo, apesar do otimismo do G-20. "A Argentina vai continuar com sua 
estratégia de defesa e a Índia e China devem continuar rígidas", comenta. Na mesma linha de 
raciocínio, Mário Marconini disse que estranhou que um dia após a reunião do G-20, os países 
asiáticos já estavam dizendo que não cederiam à nada. "Todos estão céticos quanto ao andar 
das negociações, mas acredito que se não for aprovada agora, a Rodada não será uma 
prioridade do novo presidente americano [Barack Obama]". 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 19 nov. 2008, Primeiro Caderno, p. A4. 
 


