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Argentina
ameniza tom
na negociação
Cristina Kirchner se mostra
mais disposta a ceder para que
acordo com a UE seja assinado

Elaine Cotta
ecotta@brasileconomico.com.br

Quando assumiu a presidência
temporária do Mercosul, a pre-
sidente da Argentina, Cristina
Kirchner, prometeu iniciar uma
verdadeira “marcha” a caminho
da assinatura de um acordo de-
finitivo entre o bloco e a União
Europeia. “Poderemos final-
mente pagar um dívida e fechar
esse acordo”, afirmou durante o
discurso de posse do cargo, em
8 de dezembro de 2009. De lá
para cá, a posição argentina tem
ajudado e muito no avanço das
negociações entre os dois blo-
cos, apesar da contradição de
medidas adotadas recentemen-
te pelo governo argentino.

Uma delas foi anunciada on-
tem pelo secretário de Comércio
da Argentina, Guillermo Moreno.
Para proteger a indústria local,
Moreno determinou que a partir
de 1 de junho, as gôndolas dos
mercados argentinos só poderão
vender produtos fabricados no
país. Importados, só os que não
tiverem produção local. “Essa
atitude sinaliza que nem sempre
o discurso de Cristina Kirchner
combina com a prática”, pondera
o economista Aldo Abram, dire-
tor do Centro de Investigações de
Instituições e Mercados da Ar-
gentina (Ciima-Eseade).

Desde que as negociações
começaram, há quase 15 anos, a
Argentina tem sido apontada
como um dos fatores complica-
dores de um acordo definitivo
entre UE e Mercosul. Desta vez,
no entanto, foi durante a presi-
dência temporária de Cristina
Kirchner no Mercosul que as
conversas mais avançaram.
Atenta ao desgaste das recentes
disputas, Cristina tenta ameni-
zar a imagem e se mostrar mais
flexível e disposta a negociar.

“O fechamento de um acordo
seria visto como uma conquista
internacional para Cristina”, co-
menta em editorial o jornal Cla-
rín, que também pondera: “in-
ternamente, no entanto, uma
abertura econômica como a exi-
gida pela UE vai afetar o setor
produtivo e muitos empregos ar-
gentinos.” E esse é um preço que
Cristina precisa levar em consi-
deração na hora de negociar.

Grande exportadora de pro-
dutos agrícolas, a Argentina
exige o fim dos subsídios ao se-
tor praticados pela Europa, es-
pecialmente em países como
França e Irlanda. Mas, ao mes-
mo tempo, se mostra reticente
em abrir mercado para produtos

industrializados — não apenas
europeus, mas também brasi-
leiros e chineses.

As novas negociações entre os
blocos acontecerá durante a cú-
pula União Europeia (UE) e Mer-
cosul, que acontece em Madri,
na Espanha, a partir do dia 17 de
maio. Nos bastidores, Cristina
ainda tenta trazer o encontro
para Buenos Aires - o que seria
interpretado como outro ganho
político. “Cooperação e integra-
ção já são consensos nas nego-
ciações”, diz a presidente. “É o
capítulo comercial que apresen-
ta o maior problema devido aos
subsídios agrícolas (propostos
pela UE)”, diz Cristina. ■

Foi durante a
gestão da Argentina
— considerada até
pouco tempo atrás
como entrave para
as negociações — à
frente da presidência
interina do Mercosul
que as conversas
com a União Europeia
mais avançaram

João Paulo Dias/Diário Económino

Carlos Martins, presidente da
Martifer, também presente no

Brasil, carga aduaneira tende a
mudar com o acordo

Juan Mabromata/AFP

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 7 maio. 2010, Primeiro Caderno, p. 11.


	P_01
	P_02
	P_03
	P_04
	P_05
	P_06
	P_07
	P_08
	P_09
	P_10
	P_11
	P_12
	P_13
	P_14
	P_15
	P_16
	P_17
	P_18
	P_19
	P_20
	P_21
	P_22
	P_23
	P_24
	P_25
	P_26
	P_27
	P_28
	P_29_TROCA
	P_30
	P_31
	P_32_TROCA
	P_33
	P_34
	P_35
	P_36
	P_37
	P_38
	P_39
	P_40
	P_41
	P_42
	P_43
	P_44
	P_45
	P_46
	P_47
	P_48



