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A Argentina foi um dos países que mais criticamente posicionou-se acerca das propostas 
apresentadas até o momento na Rodada Doha. Esta postura colocou a Argentina e o Brasil em 
lados opostos durante a reunião ministerial realizada em Genebra em julho.  
 
A Argentina assenta-se no fato de que os textos propostos não têm respeitado os princípios 
chave da Rodada Doha, tais como: o da reciprocidade para os compromissos de redução das 
tarifas alfandegárias dos países em desenvolvimento e o parágrafo 24 da Declaração 
Ministerial de Hong Kong que estabelecia níveis de rentabilidade equivalentes para os produtos 
agrícolas e manufaturados.  
 
Por um lado, os cortes nas tarifas que deveriam fazer os países do grupo NAMA-11, segundo a 
proposta do presidente do Grupo de Negociação sobre o NAMA, eram maiores do que aqueles 
que seriam aplicados pelos países desenvolvidos. Por outro, os cortes que incidem sobre os 
produtos manufaturados poderiam acabar sendo maiores do que sobre os produtos agrícolas, 
quando levadas em conta as diferentes formas de flexibilidade (ainda não definidas) permitas 
pela proposta que contempla o tema da agricultura.  
 
Embora estes argumentos sejam inquestionáveis, geralmente não se bloqueiam negociações 
como as da Rodada Doha porque seu resultado não cumpre princípios básicos acordados no 
seu início. Na verdade, a posição da Argentina parece ter sido influenciada por fatores mais 
determinantes, entre os quais as dificuldades para administrar os efeitos do (até então) 
choque positivo dos termos de intercâmbio, e as pressões domésticas a favor da proteção de 
setores sensíveis, em um contexto no qual a política comercial adotou um caráter cada vez 
mais "defensivo". O primeiro ponto é da maior importância: não deve ser surpresa que diante 
dos problemas para administrar as conseqüências do aumento no preço internacional dos 
produtos agrícolas, o valor atribuído a qualquer concessão em matéria de agricultura tivesse 
diminuído drasticamente. Como muitos dos benefícios que poderão ser conseguidos por meio 
de um acordo na agricultura já haviam sido obtidos (ao menos transitoriamente) por meio do 
mercado, o "preço" que o governo estava disposto a pagar em termos de um maior acesso ao 
mercado de bens industriais caiu até praticamente desaparecer.  
 
Pode-se dizer que esta estrutura de incentivos estava demasiadamente ancorada no presente 
e que não prestava atenção suficiente às oportunidades de longo prazo ou ao risco de reversão 
nas condições internacionais. Mas a dinâmica política interna que deu origem a ela é 
facilmente compreensível. A crise financeira desencadeada em setembro, a queda no preço 
dos produtos primários, o aumento na proteção para certos produtos agrícolas no resto do 
mundo e a perspectiva de que os subsídios à agricultura voltem a crescer modificaram 
parcialmente o panorama.  
 
Por um lado, relativizaram a impressão de que a bonança de produtos básicos era um 
fenômeno permanente. Por outro lado, agravaram as preocupações "defensivas" da política 
comercial. Esta combinação não permite antecipar quanto se modificará a posição argentina 
nos próximos meses, mas a experiência recente não permite abrigar muitas expectativas: as 
pressões por uma maior proteção se intensificaram e aumentaram o custo político que o 
governo deverá enfrentar se desejar fazer concessões nesse campo.  
 
Não obstante, a possibilidade de um acordo sobre modalidades em dezembro próximo não 
deve ser descartada com base na posição argentina. A Argentina não tem a capacidade de 
bloquear um acordo multilateral no qual os principais atores entrem em um acordo. Caso o 
impasse se prolongue, não será por causa da Argentina, mas sim porque os principais atores 
do regime não encontram o interesse ou as fórmulas que lhes permitam chegar a uma 
transação mutuamente satisfatória.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 24 nov. 2008, Primeiro Caderno, p. A14. 


