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OFMI elevou o tom e lançou
um desafio. A crise – “que
se desdobra e aumenta” –
não pode ser resolvida por

um grupo de países, mas por todos
em todas as regiões do mundo. To-
dos serão atingidos. O cenário é cada
vez mais sombrio. Ou se aplica uma
ação coletiva ou teremos um quadro
similar ao dos anos 30. Só resta um
caminho: um acordo da comunidade
internacional, canalizando recursos
via FMI, que não tem recursos sufi-
cientes para salvar a Europa com a
urgência que se agrava.

30 bilhões só em janeiro. Não con-
tem com o plano aprovado pela

União Europeia que prevê em princípio
€ 200 bilhões para o FMI em 2012. A
dívida grega a ser vencida neste ano é de
mais de € 300 bilhões, € 80 bilhões só
em janeiro, mais€ 130 bilhões cuja libe-
ração está sendo posta em dúvida pelo
FMI, BCE e governos europeus porque
o novo governo não cumpriu as metas
de austeridade fiscal. O mesmo está sen-
do imposto à Itália. Os bancos europeus
não têm condições de rolar essa dívida.
O BCE os estimula e oferece emprésti-
mos para essas operações, mas ao mes-
mo tempo não aumenta a compra dos
títulos da Itália e da Espanha. Por que,
em vez de emprestar, não compra dire-
tamente esses papéis? Porque a Alema-
nha não deixa. Não é função do BCE,

afirma Merkel, e pede socorro ao FMI...
que pede socorro aos outros países...
que, agora, corre para o G-20 ...que con-
tinua dizendo não. O susto da Lagarde
não assustou muito. Parece que sua cre-
dibilidade está em baixa, porque, como
ex-ministra das Finanças da França, se
comprometeu muito com o que está
acontecendo. Em uma frase, o alerta do
FMI a todos os países é “não contem
com a União Europeia para financiar a
dívida soberana e muito menos para
crescer.”

Brasil responde. Parece que o gover-
no brasileiro entendeu o recado. “Nós
não contamos com o auxílio de nin-
guém para enfrentar a crise internacio-

nal”, afirmou a presidente Dilma em ca-
fé da manhã com os jornalistas no Alvo-
rada. “Contamos com o que temos de
força, o mercado consumidor. É hora de
fortalecê-lo”, acrescentou. O país está
mais preparado que em 2008, quando a
crise foi maior. “O crédito que era de R$
400 bilhões, passou para quase R$ 1,94
trilhão.” E há mais recursos próprios
que podem ser usados para financiar a
atividade econômica e conseguir um
crescimento de 4,5% a 5% em 2012, afir-
mou. Com a União Europeia ou sem ela.

Os dados do Ministério do Desenvol-
vimento mostram que o comércio com
a União Europeia representou 20,7%
das vendas brasileiras, entre janeiro e
novembro, mas ainda não foi afetado
pela crise. A exportações totalizaram
US$ 38,5 bilhões, o que representa uma
alta de 25,8% sobre igual período do ano
anterior. É o terceiro mercado, depois
da Ásia, América Latina e Caribe (leia-
se Estados Unidos). O superávit comer-
cial com a Europa é de US$ 6,1 bilhões,
quase 50% mais até novembro do ano
passado. Há sinais de recuo. Eles conti-
nuam importando 51% de produtos bási-
cos, decorrentes de commodities. Gran-
de parte, alimentos.

Há sinais de recuo, mas também de

aumento das exportações para ou-
tros países. Aqui um novo realismo
toma conta do Itamaraty. O ministro
Antonio Patriota aproveitou a reu-
nião da OMC, em Genebra, e reuniu-
se isoladamente com 15 governos eu-
ropeus para oferecer oportunidade
de negócios com o Brasil e exportar
mais. Sinal de pragmatismo do novo
ministro, que recebeu a pesada heran-
ça de indiferença comercial de Celso
Amorim, que impediu qualquer acor-
do isolado com outros países fora da
OMC. Aquela história de Doha ...

Podem gritar que não escuto. Pare-
ce que é essa a nova política comer-
cial do Brasil. Vocês se defendem, e
por que eu não? Foi o que deu a enten-
der o ministro na reunião de Gene-
bra. Não é hora em falar em multilate-
ralismo quando, em meio à desacele-
ração mundial, todos se defendem
desvalorizando suas moedas. Na
área comercial e financeira, é cada
um por si. Veja a Lagarde pedindo
socorro que ninguém ouve para a Eu-
ropa. Tempos sombrios estão para
vir e a presidente está certa. O Brasil
não conta com ninguém para enfren-
tar a crise.
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Brasil está sozinho na crise

Novo bloco comercial rivaliza com o Mercosul
Chile, Peru, Colômbia e México criam o Acordo do Pacífico, que tem o objetivo principal de facilitar e aumentar o comércio entre esses países

Lisandra Paraguassu / BRASÍLIA

Os governos do Chile, Peru,
Colômbia e México formaram
um novo bloco econômico
que pode, pela primeira vez, re-
presentar um concorrente lati-
no-americano à altura para o
Mercosul. Sacramentado há
duas semanas, em Mérida, no
México, o Acordo do Pacífico
já definiu a plataforma de fun-
cionamento, que começa com
um ambicioso cronograma de
liberação comercial.

Ideia do ex-presidente perua-
no Alan Garcia – substituído pe-
lo esquerdista Ollanta Humala
em julho –, o Acordo do Pacífico
é pragmático: o que importa aos
quatro países é vender mais e
comprar melhor. Sem a visão so-
cial do Mercosul, que trata de in-
tegração social, educacional, cul-
tural e o que mais se puder lem-
brar, o Acordo quer apenas facili-
tar a troca de mercadorias entre
os membros e ajudar na atração
de investimentos e negócios
com países de fora da região.

No seu cronograma de implan-
tação, ganhou destaque a inten-
ção de que, em seis meses, sejam
eliminadas as regras de origem
entre os quatro países e até 2020
estejam encerradas todas as obri-
gações de alfândega. O bloco pre-
tende, ainda, permitir a livre cir-
culação de pessoas e capitais até

junho de 2012. Sem as eternas pi-
cuinhas sul-americanas – espe-
cialmente entre Argentina e Bra-
sil – e com países até agora total-
mente dedicados ao livre comér-
cio, o bloco já nasce com um co-
mércio interno de US$ 6 bilhões,
obtido em 2010. A expectativa
de seus membros é que alcance
já este ano US$ 9 bilhões.

Atenção. Ainda assim, é uma
troca inferior ao que os quatro
países tiveram com o Brasil em
2010, quando o movimento co-
mercial alcançou US$ 22 bi-
lhões. Apesar disso, diplomatas
brasileiros observam com aten-
ção a criação do Acordo do Pacífi-

co. O Brasil mantém relações ex-
celentes com os quatro países,
mas a economia nacional pode
perder com o surgimento de um
bloco em que os membros têm
uma vocação para a liberalização
do comércio.

A expectativa é que o México,
mais industrializado, aumente
sua entrada na América do Sul, o
que já vem ocorrendo. E, tam-
bém, que, juntos, os quatro pos-
sam atrair mais investimentos
estrangeiros, especialmente chi-
neses, interessados na produção
de matéria-prima na região.

A pretensão de Alan Garcia ao
sugerir a formação do bloco era
contrapor o peso do Brasil na

América Latina. O presidente da
Colômbia, Juan Manuel Santos,
também deixou claro que o Acor-
do seria uma maneira de “contra-
balançar o Brasil” e unir a região,

como explicou ao jornal The
New York Times em março. Mas
tudo isso pode não passar de de-
sejo. O novo bloco se iguala ao
Brasil em termos de população e

tamanho do PIB. Politicamente,
entretanto, nenhum dos quatro
países tem a representação inter-
nacional que o Brasil tem hoje.

E, mais do que isso, pode não
contar mais com uma adesão en-
tusiasmada do Peru. Com Alan
Garcia na presidência, a relação
Brasil-Peru tinha altos e baixos.
O então presidente peruano ti-
nha uma relação protocolar com
o ex-presidente Lula. Já Ollanta
Humala tem emulado Lula, des-
de sua “Carta aos Peruanos”, du-
rante a campanha, até a tentati-
va, nesses primeiros meses, de
fazer um governo com políticas
sociais ao estilo brasileiro.

Humala diz que irá manter os
compromissos do Acordo. Politi-
camente, no entanto, dificilmen-
te irá romper com o vizinho mais
próximo, mais poderoso e com
dinheiro para financiar os proje-
tos que pretende iniciar.

ALBERTO
TAMER

Integração. Acordo entre os países foi idealizado pelo ex-presidente peruano Alan Garcia

● Trocas

Toda sexta
no Estadão.

O Guia mudou de 
nome., mas continua
garantindo bons
programas para  a
semana toda. Divirta-se.

US$ 6 bi
foi o tamanho do comércio inter-
no entre os países do Acordo do
Pacífico no ano passado

US$ 9 bi
é quanto os quatro países espe-
ram que o comércio alcance este
ano

US$ 22 bi
é o valor do comércio entre o Bra-
sil e os quatro países
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 18 dez. 2011, Economia & Negócios, p. B21.




