
Os assuntos tratados pelo go-
verno brasileiro como prioritá-
rios serão colocados em segun-
do plano na reunião de Cúpula
do Mercosul, que começa hoje
emMendoza, na Argentina. As
discussões sobre as barreiras
comerciais impostas pela anfi-
triã Cristina Kirchner foram
suplantadas pelo debate políti-
co em torno do impeachment
de Fernando Lugo, ex-presi-
dente do Paraguai, que, segun-
do especialistas, não é a fun-
ção da reunião. As travas co-
merciais já derrubaram em
11% as exportações do Brasil
para seu principal parceiro do
bloco neste ano.
Sem a presença do novo pre-

sidente paraguaio, Federico
Franco, os três países não têm
condições de tomar decisões
econômicas. O fato foi enten-
dido como um problema para
a presidente Dilma Rousseff e
para o ministro das Relações
Exteriores, Antonio Patriota
— que perderam a oportunida-
de de pressionar a Argentina
—, e como benéfico para Cristi-
na — que ganhou tempo com a
superficialidade que tomará
as discussões.
Além das barreiras comer-

ciais, também não serão deba-
tidos formas de avançar no
processo de adesão da Vene-
zuela ao bloco, o que está para-
do no congresso paraguaio, e
acordos comerciais com a
União Europeia.

Reuniões técnicas
ParaWelber Barral, sócio da Bar-
ral M Jorge Associados, haverá
apenas reuniões técnicas, que
podem servir de base para en-
contros futuros da cúpula. “Se-
rá discutida a Tarifa Externa Co-
mum (TEC) para alguns produ-
tos que não possuem alíquota
de 35%no imposto de importa-
ção. Mas isso precisa ser acata-
do por todo o bloco”, diz o ex-
secretário do Ministério do De-
senvolvimento, Indústria e Co-
mércio Exterior (MDIC).
Barral entende que a reu-

nião com os presidentes se
transformou em mera formali-
dade. “As relações comerciais

entre o Mercosul e a União Eu-
ropeia ou com a China, que es-
tão sendo tratadas como a no-
va prioridade do encontro, não
poderão ser consolidadas sem
a presença do Paraguai”, diz.
No lugar das discussões rele-

vantes, entram, além do im-
peachment paraguaio, as pro-
postas argentinas para dobrar
as reservas do Fundo para Con-
vergência Estrutural do Merco-
sul (Focem), e o ingresso do
Equador no bloco.
Alberto Alzueta, presidente

da Câmara de Comércio Argenti-
no Brasileira, alerta para a ur-
gência de soluções econômicas
para a crise em que se encontra
a Argentina.
Segundo ele, os problemas

de inflação e câmbio enfrenta-
dos por Kirchner se reflete em
todos os países do bloco. “OBra-
sil já perdeu 11% em exporta-
ções este ano. O Uruguai, que
tem uma indústria que depen-
de muito das importações ar-
gentinas, perdeu mais de 30%.

É preciso fortalecer rapidamen-
te o volume de negócios da re-
gião”, afirma. “Qualquer outra
discussão nomomento é desne-
cessária”, completa Alzueta.
ParaMauricio Claveri, econo-

mista da Abeceb, as prioridades
de Cristina Kirchner ganharam
espaço comanova pauta. “Se es-
vazia o debate comercial e ga-
nha força o pedido de passar de
US$ 100 milhões para US$ 200
milhões o Focem.Oque aArgen-
tina quer é aprimorar a integra-
ção produtiva com tecnologia fi-
nanciada pelo fundo”, explica.
Segundo Evaldo Alves, da

Fundação Getúlio Vargas
(FGV), não há um único ponto
da pauta relevante para o futu-
ro próximo do bloco. “Há uma
confusão de conceitos. O Mer-
cosul é um bloco econômico,
não um bloco político. Eles pre-

cisam trabalhar rapidamente
para contornar a crise, mas
perdem tempo com debates
ideológicos”, diz.
Para Alves, o que resta para

a delegação tupiniquim, enca-
beçada por Dilma, será degus-
tar os vinhos de Mendoza. “Se-
rá uma gigantesca perda de
tempo. Estamos voltando para
1940, fomentando barreiras co-
merciais e discutindo políticas
de esquerda ou de direita”, re-
clama o doutor.
Alves complementa sua críti-

ca à reunião ao afirmar que a
União das Nações Sul-America-
nas (Unasul) possui fórum ade-
quado para as discussões relacio-
nadas a situação política dos paí-
ses. “AUnasul foi criada para is-
to, para seremdebatidas as rela-
ções políticas. Discutir no Mer-
cosul é retrocesso.” ■
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Sem Paraguai, Brasil perde
força na reunião doMercosul
Dilma perde a chance de pressionar Argentina, porque decisões não podem ser tomadas sem o país vizinho

Para especialistas,
debate sobre Paraguai
deu tempo a Cristina
Kirchner, que não
sofrerá pressão da
cúpula sobre barreiras

BRASIL

AntonioPatriota,ministrodasRelaçõesExteriores,participahojeda cúpula,considerada irrelevante
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PRIORIDADES

Assuntos-chave para a evolução comercial do Mercosul serão 
colocados de lado na reunião que começa hoje

O QUE SERÁ DISCUTIDO QUAIS ERAM AS PRIORIDADES

Paraguai Legalidade do processo 
de impeachment de 
Fernando Lugo da 
Presidência do país

Focem Argentina quer duplicar 
o fundo que atualmente 
possui reservas de
US$ 100 milhões

Equador Normas que impedem 
que Equador possa 
ingressar no bloco serão 
discutidas

China Países querem definir
as linhas gerais do acordo 
sobre investimentos
e comércio exterior

Argentina Barreiras argentinas
aos produtos de Brasil, 
Uruguai e Paraguai. Os 
três países já registraram 
queda nas exportações

Venezuela Sem a presença do 
Paraguai, é considerado 
impossível qualquer 
avanço para consolidar
a integração do Mercosul 
com a Venezuela

Tarifa 
Externa 
Comum

Aumento do imposto
de importação para 35% 
de produtos que têm 
alíquota fixada pela 
Tarifa Externa Comum

Fonte: Brasil Econômico
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 28 jun. 2012, Primeiro Caderno, p. 6.




