
Vizinhos cada vez mais distantes na OMC  
 
O Brasil e a Argentina, principais sócios do Mercosul, estão cada vez mais distantes nas 
negociações da Organização Mundial do Comércio (OMC). Os negociadores de ambos os países 
já não se falam e a iniciativa brasileira de retomar as propostas para a conclusão da Rodada 
Doha da OMC é isolada da Argentina, revelou uma alta fonte do governo vizinho. “Há muito 
que não nos falamos. Não há um mecanismo sistêmico de consultas”, disse a fonte, afirmando 
que “o sócio dinâmico do grupo é o Brasil, que tem um papel importante e não pede permissão 
nem consulta”.  
 
A fonte avaliou que, conforme o tipo de acordo que possa ser assinado na OMC, o Mercosul 
sofrerá uma ruptura. A situação é complexa, explica, porque as alíquotas que o Brasil possui 
para as importações de terceiros países não são do Brasil, mas do Mercosul e, portanto, da 
Argentina também. Em consequência, “se o Brasil chega a assinar um acordo que prevê a 
redução de alíquotas de alguns produtos sem um consenso com a Argentina e os outros sócios, 
é um problema grave porque vai romper o Mercosul”. A fonte considera que a integração com 
a Argentina e o Mercosul como um todo já não interessa ao Brasil.  
 
Na quarta-feira, o diretor-geral da OMC, Pascal Lamy, alertou que se o ritmo de negociação de 
Doha não for acelerado a conclusão da rodada pode ficar para 2011. O embaixador da França 
em Genebra, Phillip Gross, chegou a dizer que “há uma frustração coletiva em relação a 
Doha”.  
 
Tal frustração é compartilhada pelo governo argentino, mas não por falta de aceleração das 
negociações, e sim pela desigualdade das condições negociadas. “Sempre acreditamos que os 
mandatos de Doha iriam ser de equilíbrio para os países em desenvolvimento e de eliminação 
das distorções comerciais, mas o pacote que estão negociando não é para equilibrar os países 
em desenvolvimento”, observou, referindo-se às conversas que Brasil, EUA, União Europeia, 
Índia e China estariam mantendo sobre a retomada das negociações. “Se tivéssemos mantido 
uma posição unificada, como foi no começo da criação do G-20, teríamos conseguido chegar a 
um bom acordo para todos os países em desenvolvimento. Mas não estamos tão unidos”.  
 
CONTRAPONTO 
 
A posição argentina sobre uma oferta conjunta dos países do Mercosul de abertura do mercado 
industrial na Rodada Doha, no entanto, provoca igualmente contrariedade no governo 
brasileiro. Em especial porque há consciência em Brasília de que uma proposta pouco 
ambiciosa nesse tópico aumentará a resistência dos países desenvolvidos em oferecer uma 
maior abertura de seus mercados agrícolas e uma redução efetiva nos subsídios aos seus 
agricultores.  
 
A rigor, a paralisia das negociações desde julho de 2008 contribuiu para que a divergência 
entre Brasil e Argentina alcançasse níveis preocupantes para a integração do Mercosul. Nos 
últimos anos, o Itamaraty vem tentando convencer Buenos Aires de que o ganho na 
negociação agrícola da Rodada Doha compensaria supostos prejuízos na área industrial. Do 
ponto de vista brasileiro, essas perdas seriam graduais e poderiam ser mitigadas com uma 
política de atração de investimentos e de modernização do setor industrial argentino. 
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