
Negociações retomadas
com o fracasso de Doha
Discordâncias internas, no entanto, podem adiar acordo
regional do bloco sul-americano com os países europeus

Aeuforia dos executivos de em-
presas alemãs em torno da
promissora economia brasi-

leira não se repete quando o assun-
to em questão é o Mercosul. Os con-
flitos entre os países membros do
bloco e a falta de gerenciamento por
parte de um comitê supranacional
colocam em xeque sua consolida-
ção. Um dos motivos para os impas-
ses seria a estratégia na política ex-
terna do Brasil, considerada flexível
com os argentinos, e cuja prioridade
ficou reservada aos acordos multila-
terais via Organização Mundial do
Comércio (OMC) e no âmbito da Ro-
dada Doha. Porém, com o iminente
fracasso dessas negociações, há um
consenso de que os acordos regio-
nais devam ser priorizados. Dessa
maneira, as discussões com a União
Européia, que fracassaram em 2004,
podem voltar à pauta e o Mercosul
ganhar mais força.

Embora o Itamaraty tenha inte-
resse em concretizar o acordo com
os europeus em 2010, um clima de
cautela é observado entre o empre-
sariado e os analistas. Colaboram
para isso, além das discordâncias
internas no bloco do Cone Sul, a au-
sência de integração político-eco-
nômica e a negligência no geren-
ciamento de atritos por parte dos
brasileiros. Um exemplo é caso da
instalação da indústria papeleira
no Uruguai, próximo à Argentina,
cuja construção causou conflito en-
tre estes dois países.

"Mesmo que o processo de inte-
gração econômica do Mercosul não
avance tão rapidamente como dese-
jado, me parece que a vontade polí-



tica persiste, em particular no Brasil.
O processo político de integração
conseguiu adotar um número con-
siderável de normas com progressos
pequenos e constantes", avalia o di-
plomata Hermann-Josef Sausen, en-
carregado de negócios da República
Federal da Alemanha no Brasil.

"Como líder regional, o Brasil
precisa ser mais atuante no seu papel
de intermediador e estimular o de-
senvolvimento das instituições, que,
nos últimos anos, pouco se desen-
volveram no âmbito do Mercosul",
afirma Ingo Plöger, ex-presidente da
Câmara Brasil-Alemanha e membro
do Fórum Empresarial Mercosul-
União Européia. O dirigente ressalta
que, mesmo com os problemas, há
um relacionamento comercial inten-
so no bloco e que é essencial a criação
de um órgão regulador. "Os países
membros devem atender a requisitos
como ter uma base política democrá-
tica e a economia estável e dar sobe-
rania a esse conselho."

Para Sausen, atualmente a in-
tegração econômica entre as eco-
nomias dos membros do bloco do
Cone Sul é muito baixa. Enquanto
a participação global dos membros
do Mercosul no comércio exterior
está em 19%, este número chega a
66% no bloco da União Européia.
Uma das explicações seriam as me-
didas protecionistas em virtude da
crise. O diplomata evita, contudo,
sugerir soluções baseadas na expe-
riência européia, dada a diferença
de contexto histórico em que os
blocos foram formados.

A ausência de uma integração
econômica consolidada também é
observada por Jonathas Campos, di-
retor da consultoria Interaction Ti-
mes, que ainda destaca a importân-
cia da transferência de tecnologias
para os países menos favorecidos e a
necessidade de maior coordenação
macroeconômica do Mercosul. Na
avaliação do consultor, a ausência
de leis para resolver as controvérsias
prejudica o desenvolvimento. "O
peso do Mercosul é muito mais rele-
vante no aspecto político do que nos
econômico e comercial. O Brasil tem
uma economia mais diversificada,
o que dificulta um acordo com os

membros do bloco nas negociações
internacionais. No entanto, existe li-
berdade na circulação de capitais e
de força de trabalho."

Mesmo com problemas, Luiz Mi-
rara, diretor da Elring Klinger do
Brasil, empresa de autopeças, consi-
dera forte o potencial do Mercosul.
"O bloco é liderado pelo Brasil, que
vive uma euforia econômica inigua-
lável. Há setores com problemas,
mas a grande maioria se recupera
com força. Além disso, temos a Copa
do Mundo e a Olimpíada, sem con-
tar o pré-sal. Não há espaço para
pessimismo, pois tudo isso atrairá
investimentos." O executivo acredita
que o acordo entre União Européia e
Mercosul será fechado em 2010.

Marcelo Lacerda, presidente da
Lanxess do Brasil, que atua no setor
químico, também destaca a pujança
econômica brasileira. Segundo ele,
o desenvolvimento do mercado in-
terno chegou a um nível bom, com-
parável a mercados maduros como
o norte-americano e o europeu. As
únicas barreiras que podem evitar
o desenvolvimento desse mercado
seriam a falta de capital humano e
de infraestrutura física.

Um pouco mais cauteloso, La-
cerda considera difícil um acordo
Mercosul-União Européia por con-
ta dos atritos no bloco sul-america-
no. "A proposta é interessante, mas
na prática não há resultado concre-
to. Não foi fechado nenhum acordo
com grandes mercados pela políti-
ca externa do Brasil. E isso contra-
ria a lógica de facilitar o comércio
exterior para grandes empresas
alavancarem os mercados locais."

Besaliel Botelho, vice-presidente
da Robert Bosch América Latina,
enxerga grande potencial no co-
mércio intraMercosul. Segundo
ele, a proporção de veículos por
aqui é mais baixa que nos países
desenvolvidos. Mas a pesada carga
tributária na contratação de mão
de obra e venda dos produtos pre-
judica o crescimento dos mercados.
Quanto ao acordo Mercosul-União
Européia, o executivo diz que é pre-
ciso estabelecer regras para garan-
tir os investimentos que já foram
feitos pelas indústrias locais.
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