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DESTAQUE COMÉRCIO EXTERIOR

Blocos econômicos avançam nas
tratativas paradas desde a Rodada Doha

COMÉRCIO ENTRE OS BLOCOS

As trocas bilaterais entre Mercosul e União Europeia, em US$ bilhões
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Mercosul e União Europeia
Marina Gomara
mgomara@brasileconomico.com.br

Um misto de ceticismo e de espe-
rança ronda a mesa de negocia-
ções de livre comércio entre o
Mercosul e a União Européia (UE).
Tudo bem que representantes do
Velho Continente fizeram um ges-
to de aproximação recentemente,
tentando descongelar as conver-
sas paralisadas desde 2004. Nos
últimos dois dias, sentaram-se
com negociadores brasileiros em
Bruxelas, na Bélgica, para discutir
aspectos técnicos de um possível
acordo. Mas será que isso sai do
papel? “Olha, se você me fizesse
essa pergunta daqui a vinte dias,
na Cúpula de Madri — em meados
de maio —, quando a UE e países
da América Latina e do Caribe se
encontrarão, eu saberia te respon-
der. Mas agora...”, desconversa o
embaixador da União Europeia no
Brasil, o português João Pacheco.
Mas ele está otimista, e acredita
que houve avanços esta semana.
“Mesmo essa fase de consultas in-
formais e técnicas, acho que fluiu
bem. Fui informado de que houve
uma evolução da pauta para os
produtos mais sensíveis. Tanto o
Mercosul aceitou liberalizar o
mercado de automóveis e autope-
ças quanto os europeus oferece-
ram maior flexibilização no que
tange a área agrícola.”

Tanta esperança não é compar-
tilhada pelo gerente do departa-
mento de Relações Internacionais
e Comércio Exterior da Federação
das Indústrias do Estado de São
Paulo (Fiesp), Frederico Meira.
“Será preciso uma vontade políti-
ca excepcional dos dois lados para
se pensar nesse acordo estratégi-
co”. Para Meira, foram muitos os
movimentos feitos desde 2004 no
sentido de um acordo que termi-
nou sem resultado prático.

A crise financeira mundial
que atingiu em cheio várias eco-
nomias europeias pode desviar
um pouco o foco das atenções do
bloco para um possível acordo.

De 2008 para 2009, o PIB da UE
passou de 0,8% para — 4,2% e a
taxa de desemprego subiu de 6,8%
em janeiro de 2008, para 9,6% em
janeiro deste ano. Países como a
Grécia se endividaram durante a
crise e, agora, tentam negociar
junto à UE e ao FMI uma saída para
o rombo financeiro, o que tem
provocado discórdias com a maior
economia do bloco, a Alemanha,
que não quer ser responsabilizada
pela ‘irresponsabilidade’ de alguns
dos integrantes da UE.

Riscos para a UE
“Pessoalmente, acho que num
momento de crise você deveria

buscar alternativas para o cresci-
mento, no caso, firmando acordos
comerciais. Mas a realidade é que
quando você está preocupado
com os aspectos econômicos in-
ternos você não quer se arriscar
mais. E um acordo de livre comér-
cio agora com o Mercosul pressu-
põe alguns riscos”, declara Meira.

Para o embaixador da UE no
Brasil, a crise não é impeditivo
para se fechar acordos comer-
ciais. “Nós fechamos acordos de
livre comércio com a Coreia do
Sul, Peru, Colômbia e estamos
quase fechando com a América
Central”, pondera.

O comércio entre os blocos
está muito aquém do que pode-
ria ser. Como as negociações
entre os blocos estão congela-
das, tanto a União Europeia
quanto o Mercosul buscaram
novos mercados pelo mundo.

Para que se avance nas nego-
ciações, latino-americanos e eu-
ropeus precisarão pensar numa
agenda comum macroeconô-
mica e parar de pensar num ou
noutro setor específico que fatal-
mente sofrerá perdas num acor-
do de livre comércio. ■

“Fui informado de
que houve uma
evolução da pauta
para os produtos
mais sensíveis.
Tanto o Mercosul
aceitou liberalizar
automóveis e
autopeças quanto
os europeus
ofereceram mais
flexibilização
na área agrícola

João Pacheco,
embaixador da União

Europeia no Brasil
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LEIA MAIS Para o ex-embaixador
Rubens Barbosa, os fortes

impactos da crise financeira
internacional sobre a Europa
fazem o bloco querer buscar
novos mercados neste momento.

Na mesa de negociação,
clima entre os

representantes dos dois
blocos comerciais varia
entre esperança de maiores
avanços e ceticismo.

INTERESSE NA COPA

Ministro alemão quer acordo com Brasil

O ministro da Economia e
Tecnologia da Alemanha, Rainer
Brüderle, mostrou-se favorável
às negociações de um acordo de
livre comércio entre o Mercosul
e a União Europeia. “Queremos
também, com esse acordo,
manter os mercados abertos”,
disse, lembrando que o Brasil é
e sempre foi o maior parceiro de
seu país. Brüderle e sua comitiva
de empresários alemães
estiveram reunidos ontem com
o ministro do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio, Miguel
Jorge, e também com executivos
brasileiros em um encontro no
Palácio do Itamaraty. Jorge
afirmou que a intenção dos dois
governos é intensificar esses
encontros, para que propostas
de investimentos sejam

concretizadas mais rapidamente.
O interesse dos alemães é na área
de infraestrutura, principalmente
nas obras para a Copa do Mundo
e as Olimpíadas. Mas há também
muitos empresários interessados
em setores como segurança,
mobilidade, petróleo e gás.
A Agência Brasileira de
Desenvolvimento Industrial
(ABDI) será a intermediária
dos novos encontros. Segundo
dados do Banco Central, os
investimentos externos diretos
da Alemanha no Brasil foram
ampliados em 138,5% em relação
ao apurado, saltando de US$ 1,03
bilhão para US$ 2,47 bilhões.
“Alemanha e Brasil têm filosofia
parecida e um amplo leque
de temas para parcerias
estratégicas”, disse Brüderle.

tentam nova aproximação

Entidades rurais se antecipam na
tentativa de derrubar restrições
no comércio internacional

Priscila Machado
pmachado@brasileconomico.com.br

Representantes do agronegócio
brasileiro olham a reaproxima-
ção do Mercosul com a União
Europeia (UE) com cautela e
preferem recorrer à Organização
Mundial do Comércio (OMC)
para regular o mercado.

A exemplo dos exportadores
de açúcar, que na última sema-
na notificaram a entidade in-
ternacional sobre a elevação
dos subsídios no bloco europeu,
os exportadores de frango tam-
bém devem solicitar a abertura
de um painel para conter o pro-
tecionismo do bloco em relação

ao produto. De acordo com
Francisco Turra, presidente da
Associação Brasileira dos Pro-
dutores e Exportadores de Fran-
go (Abef), a avicultura tem uma
visão otimista da posição do
governo brasileiro, mas irão se
precaver em relação aos con-
correntes. “Estamos recolhen-
do elementos para levar nossa
questão à OMC e essa medida
independe da reaproximação
com a UE”, afirmou.

No início do ano, o presidente
da Abef esteve em Bruxelas para
pressionar o encaminhamento
de uma maior abertura à entra-
da de produtos do complexo
carnes originários do Brasil. Se-
gundo ele, Irlanda e França ofe-
recem resistência, mas os outros
países seriam favoráveis à am-
pliação do comércio. “Um pos-

sível acordo não está sendo
muito alardeado por eles [Co-
missão Europeia], mas está ca-
minhando, ainda que não seja o
suficiente para alimentarmos
esperança de que isso possa
ocorrer no curto prazo.”

Os pecuaristas também
aguardam um acordo entre o
Mercosul e a UE. Segundo Lu-
ciano Vacari, presidente da As-
sociação dos Criadores do Mato
Grosso (Acrimat), o mercado
europeu é de grande interesse
porque tem um nível de preço
diferenciado. “A gente torce
para que esse acordo saia e be-
neficie o Brasil, principalmente
no que diz respeito à revisão da
cota Hilton”, disse.

Independentemente da ação
dos governos locais, entidades
agrícolas do Mercosul estão

harmonizando posições e vão
entregar no próximo encontro
do Conselho Agropecuário do
Sul, nos dias 4 e 5 cinco de maio
em Buenos Aires, e que reúne
todos os ministros do bloco, um
documento formalizando a coa-
lização. Uma das principais rei-
vindicações é desmistificar a
bovinocultura do bloco. “Bus-
camos um cenário de flexibili-
zação por parte dos criadores da
UE”, destacou Carlos Sperotto,
presidente da Farsul e diretor
vice-presidente de Comércio
Exterior e Assuntos Internacio-
nais da Confederação Nacional
de Agricultura (CNA).

Sperotto salientou que os va-
lores praticados pela UE são si-
gnificativos, mas existem mar-
gens de negociação que devem
ser observadas. ■

Barreiras agrícolas
equivalem a 46%
do gasto total da
União Europeia,
revela estudo da
Productivity
Commission

Jose Varella/Reuters

Miguel Jorge posa
com o ministro
alemão da Economia,
Rainer Brüderle

André Penner

Mercado de automóveis é um dos
mais importantes para os europeus

Produtores agrícolas recorrem
à OMC para conter protecionismo

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 28 abr. 2010, Primeiro Caderno, p. 4-5.
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