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Lobby agrícola europeu e setor
industrial no Brasil e Argentina
devem impor dificuldades

Luiz Silveira
lsilveira@brasileconomico.com.br

Um dos mercados mais fechados
para produtos agrícolas do mun-
do, a União Europeia agrada o
agronegócio brasileiro ao sinalizar
a intenção de negociar com o
Mercosul. Mas o empresariado
nacional não esconde o ceticismo.

A exportação de 500 mil to-
neladas de açúcar da UE acima
dos limites estabelecidos em
acordo com a Organização Mun-
dial do Comércio (OMC) foi vis-
ta como ameaça no início deste
ano. “Queremos que a UE cum-
pra o que foi estabelecido, e o
que nos resta é abrir um novo
painel na OMC”, defende o pre-
sidente da Copersucar, Paulo
Roberto de Souza.

Na opinião do executivo, que
comanda uma das maiores co-
mercializadoras de açúcar e ál-
cool do mundo, as negociações
bilaterais têm pouco efeito no

comércio com Estados Unidos e
União Europeia, uma vez que os
lobbies agrícolas domésticos são
muito fortes nesses mercados.
“Com eles, tem que ter um pou-
co mais de jogo bruto”, opina.

O momento político e econô-
mico de ambos os blocos tam-
bém causa descrença. Na UE, a
situação macroeconômica pode
exasperar sentimentos de pro-
teção ao emprego e à renda,
contrários a uma liberalização
do comércio. Do lado de cá do
Atlântico, o clima eleitoral no
Brasil, com muitos ministérios
ocupados por interinos, tam-
bém é visto como complicador.

Há ainda o temor de que o se-
tor industrial apresente resis-
tência às propostas de liberali-
zação, uma vez que os princi-
pais interesses da UE com o Bra-
sil estão na área de produtos in-
dustrializados. “Sinto as indús-
trias brasileira e argentina
unidas em uma posição de re-
sistência”, diz Pedro de Camar-
go Neto, especialista em comér-
cio exterior e presidente execu-
tivo da Associação Brasileira da

Indústria Produtora e Exporta-
dora de Carne Suína (Abipecs).

Embora cético com relação às
negociações bilaterais Mercosul-
UE, Camargo Neto diz que qual-
quer avanço é bem-vindo. O
executivo, que foi um dos autores
do contencioso do algodão contra
os Estados Unidos na OMC, acre-
dita que é até possível que o acor-
do entre os blocos chegue em
uma abertura do mercado euro-
peu para a carne suína brasileira.
Afinal, o processo de abertura
corre há anos nos corredores de

Bruxelas. “Acredito em uma cota
menor que 100 mil toneladas, por
exemplo”, detalha.

Os principais mercados fe-
chados para o açúcar e a carne
suína brasileiros no mundo são
os Estados Unidos e a União Eu-
ropeia. Mesmo indústrias que
são tradicionais exportadoras
de produtos agrícolas para a
UE, como as de carne de fran-
go, vivem às voltas com medi-
das protecionistas e políticas de
definição de cotas de importa-
ção do bloco europeu. ■

O primeiro navio petroleiro Suezmax, construído pelo Estaleiro Atlântico Sul - EAS para o Sistema 
Petrobras, está pronto. A Construtora Camargo Corrêa se orgulha de participar da retomada da indústria naval 
brasileira como acionista fundadora do EAS. Por meio deste investimento, foram gerados 4 mil empregos diretos 
e 20 mil indiretos. Mais de 3 mil moradores da região foram treinados e contratados no empreendimento. 
Camargo Corrêa, há mais de 70 anos ajudando a construir um Brasil melhor.

Agronegócio mantém ceticismo por
causa de força e subsídios da Europa

“Estou desanimado em relação
às negociações bilaterais,
por conta dos momentos
político-econômicos dos
dois blocos e da posição
da indústria do Mercosul”

Pedro de
Camargo Neto
Presidente
da Abipecs

Marcos Rosa

ANÁLISE

“Para vender carne na Europa, produza lá”

A estratégia já está sendo adotada
pelos frigoríficos brasileiros
e vale tanto para a União Europeia
quanto para os Estados Unidos:
“A melhor forma de uma brasileira
vender carnes nesses mercados
é comprar unidades de produção
locais, mais do que esperar a
abertura das importações”, avalia
o consultor americano Dennis

DiPietre, especialista em carne
suína, que participa no Brasil
de evento promovido pela Pfizer
Saúde Animal. JBS, Brasil Foods
e Marfrig já possuem indústrias
dentro do bloco europeu.
“Essa também é uma maneira
de sensibilizar o consumidor sobre
a qualidade da carne brasileira,
para depois conseguir importar.”

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 7 maio. 2010, Primeiro Caderno, p. 9.
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