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DESTAQUE COMÉRCIO EXTERIOR

Arnaldo Comin
acomin@brasileconomico.com.br

Motor econômico do Mercosul, o
Brasil deve sentar à mesa de ne-
gociações com a União Europeia
(UE) em busca de um acordo com
a maior abrangência e equilíbrio
possíveis entre os dois blocos,
abrindo espaço para negociações
diretas entre países sobre os pon-
tos mais contundentes de confli-
to. Essa é a avaliação do ex-em-
baixador brasileiro em Washing-
ton e em Londres, Rubens Barbo-
sa. Apesar do agravamento da
tensão internas na Europa em
função da crise, que pode levar o
continente a criar novas barreiras
ao comércio, ele crê que a UE está
mais aberta ao diálogo. Da mes-
ma maneira que a Argentina pa-
rece disposta a rever posições que
inviabilizaram o diálogo em ne-
gociações anteriores. Confira a
seguir a entrevista:

Que balanço o sr. faz sobre as
negociações até o momento?
Ela começou há mais de 10 anos e
chegamos perto em 2004, quan-
do havia uma aproximação maior
entre as posições da UE e o Mer-
cosul. Em função das dificulda-
des internas do Mercosul — a Ar-
gentina resistiu por conta de seu
parque automotivo — nós não
avançamos. De 2005 para cá, as
negociações ficaram pratica-
mente paralisadas e só no ano
passado foram retomadas. Como
os europeus tomaram a iniciati-
va, há uma expectativa positiva
de que haverá avanços. Do ponto
de vista do setor privado brasilei-
ro, a negociação é muito positiva
e terá apoio. Agora, nós não po-
demos minimizar as dificulda-
des. A agenda é idêntica à da Ro-
dada de Doha, que não pôde
avançar. Está em pauta a abertu-
ra do Mercosul para produtos in-
dustriais e serviços da UE, assim
como o nosso interesse pela
abertura do mercado europeu
para bens agrícolas e primários, o
que inclui a eliminação ou redu-
ção significativa dos subsídios à
agricultura. Então, a negociação
é importante e há uma expectati-
va que de consigamos avançar.

A crise pode levar a Europa a se
fechar ainda mais. Não há uma
contradição nesse diálogo?
Essa retomada em primeiro lu-
gar se deve ao ativismo de Por-
tugal e Espanha, que está na
presidência do bloco. O segun-
do aspecto é que o comércio in-
ternacional tem caído desde de
2008 e agora começa a recupe-
rar o seu dinamismo. Mas houve
uma queda muito grande dentro
e fora da Europa. Essa é, eu
acho, uma tentativa para ver se
eles conseguem abrir novos
mercados. E a América Latina é
importante, sobretudo pelo
Brasil. Do lado da crise econô-
mica (na UE), essa posição não
faz sentido, já que eles estão se
fechando para proteger o em-
prego, o que torna essa negocia-
ção muito delicada. Qualquer

“Houve uma queda
muito grande
do comércio dentro
e fora da Europa.
Essa negociação,
eu acho, é uma
tentativa para ver
se eles conseguem
abrir novos
mercados.
E a América Latina
tornou-se uma
região importante
agora, sobretudo
pelo Brasil
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“Negociação
deve ser
abrangente e
equilibrada”
Quadro ideal alcançaria 90% do comércio
e cota agrícola factível para o Mercosul
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percepção de que um acordo
com o Mercosul poderá ameaçar
interesses agrícolas, industriais,
e do trabalho vai gerar uma
grande resistência na Europa.

As empresas brasileiras não
resistem também à abertura
do mercado de serviços?
Há um grande número de estran-
geiros que querem entrar no Brasil
e participar de programas como
Minha Casa, Minha Vida, sozi-
nhas ou em associação a grupo
nacionais. Mas o setor de serviços
brasileiro é muito dinâmico e in-
ternacionalizado. Então eu acho
que nós temos interesse em res-
saltar esse mercado e negociar.
Também é importante para nós o
mercado de serviços na Europa.

Em que outras áreas
o Brasil pode ser competitivo
além do agronegócio?
Em qualquer acordo comer-
cial, eu acho que o governo vai
precisar focar um outro aspec-
to, que é aumentar a competi-
tividade da empresa brasileira.
Não se pode aprofundar acor-
dos comerciais hoje do nosso
interesse sem levar em conta
custo Brasil. Ficamos vulnerá-
veis internamente à competi-
ção chinesa e perdemos mer-
cado mesmo dentro da Améri-
ca Latina. Se fizermos um
acordo com a UE, alguns seto-
res ficarão preocupados, mas
teremos tempo para fazer um
esforço e melhorar a competi-
tividade, o que é saudável. Por

isso é positiva a posição do go-
verno brasileiro e o setor pri-
vado está apoiando.

Como o senhor vê o ambiente
interno do Mercosul?
Na parte comercial continua
problemático, não está avan-
çando em função das restri-
ções impostas por todos os
países a outros membros. No
caso da UE, a situação melho-
rou porque a Argentina, pelas
informações que temos, mu-
dou de posição e está favorável
a um acordo.

Israel fechou um acordo com
o Mercosul. Parcerias isoladas
tendem a ganhar força?
Até 2008 a América Latina es-
tava crescendo em média 5%
ao ano, foi um resultado recor-
de e o Brasil ainda não estava
alcançando esse ritmo. Mas é o
país agora que vai puxar essa
alta na região. Esse fator de
crescimento e a maior abertura
atraem o interesse da Europa
para negociar. Eles sempre se
perguntam como ficará o Mer-
cosul quando a Venezuela en-
trar. Aí fica uma interrogação.
Agora, a Europa definiu o Bra-
sil como um parceiro estraté-
gico, então na negociação com
o Mercosul tenho a impressão
de que eles estão preparados
para negociar como foi feito
com a Comunidade Andina,
conseguindo um acordo ma-
cro, mas quando se tratou de
acertar listas de produtos, isso
foi feito individualmente com
cada país. Se houver a resis-
tência de alguns países dentro
do Mercosul, a UE pode propor
ao Brasil — e eu acho que o
Brasil deveria aceitar — nego-
ciar um acordo amplo e depois
flexibilizar essa negociação
por país. Há formas criativas
de se chegar a um consenso,
dentro do marco do Mercosul.

A França tem um interesse
militar grande com
o Brasil, mas é um
dos países mais refratários
à redução dos subsídios
agrícolas. Onde está a maior
resistência europeia?
Grécia, Alemanha, Irlanda e
França poderão resistir à aber-
tura do mercado aos produtos
agrícolas brasileiros.

Qual seria um acordo
satisfatório na sua opinião?
Primeiro, que seja equilibrado.
Segundo que seja amplo. A co-
bertura pedida pela UE é de
90% dos produtos na pauta de
comércio exterior. Como vai
haver resistência na área agrí-
cola, o Brasil vai ter que acei-
tar cotas para produtos agrí-
colas. Aí resta saber se essas
cotas são para valer, ou ina-
ceitáveis, como aconteceu no
passado, quando a UE oferecia
cotas menores do que exporta-
ções reais do Brasil e Argentina
naquele momento. Esses são os
principais aspectos: cota,
abrangência, grande cobertura
e que de alguma maneira refli-
ta o que estava sendo discutido
na Rodada de Doha. ■

“Tenho a impressão
que a UE pode
negociar com
o Mercosul nos
mesmos moldes
obtidos com
a Comunidade
Andina, fechando
um acordo macro
e depois negociando
a lista de produtos
na pauta de
exportações
individualmente
com cada país

“Os europeus
sempre se
perguntam como
ficará o Mercosul
quando a Venezuela
entrar. Aí fica
uma interrogação.
Agora, eles
elegeram o Brasil
como parceiro
estratégico,
então acho que
estão preparados
para conseguir um
acordo conosco

“Há boa vontade
dos dois lados para
se fazer um gesto
positivo na reunião
de cúpula em Madri,
em maio, ao menos
para deixar uma
intenção firme
de avançar no acordo.
Não creio que saia
até o final do ano,
mas é possível que
ele avance dentro de
um prazo razoável

Murillo Constantino

O ex-embaixador Rubens
Barbosa: europeus estão
mais abertos ao diálogo

Text Box
Anúncio

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 28 abr. 2010, Primeiro Caderno, p. 6-7.
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