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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
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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
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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. 5.
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