
No primeiro dia de reuniões
com a presença dos chancele-
res de Brasil, Argentina e Uru-
guai, que representaram o Mer-
cosul, além Chile e Bolívia, a
cúpula pouco avançou sobre
os temas tidos como mais rele-
vantes para o encontro.

De acordo com Antonio Pa-

triota, ministro das Relações Ex-
teriores, os chanceleres aborda-
ram os entraves comerciais im-
postos pela Argentina, a integra-
ção plena da Venezuela ao bloco
e, durante a maior parte da reu-
nião, o impeachment de Fernan-
do Lugo, ex-presidente para-
guaio (leia mais na página 37).

Sobre a deposição de Lugo,
Patriota explicou que não have-
rá qualquer sansão econômica
ou política ao menor país do

Mercosul. “Não haverá embar-
gos. No Protocolo de Ushuaia
existe a determinação de que
em um primeiro momento se
suspenda a participação do país
e em um segundo as obrigações
e direitos”, diz. “Adotaremos,
por enquanto, a primeira deter-
minação”, complementa.

A insipiência da discussão so-
bre o Paraguai se refletiu sobre
toda a agenda prevista para a
reunião. Sem a participação do

presidente paraguaio, estagnou
o processo de adesão da Vene-
zuela ao Mercosul. “Queremos
sua participação plena e tam-
bém há este interesse por parte
da Venezuela”, afirma Patriota
sem fornecer detalhes da dis-
cussão em torno do país presidi-
do por Hugo Cháves.

Em reuniões técnicas parale-
las à Cúpula, representantes do
Ministério do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior

(MDIC), foram abordados os en-
traves às importações criadas pe-
lo governo argentino. Brasil e
Uruguai foram os principais paí-
ses afetados. No entanto, segun-
do relato de funcionários do pró-
prio ministério, as discussões
não avançaram. “As negociações
ocorreram entre ontem e hoje, e
continuarão já com a presença
da presidente. Mas ainda não há
resultados concretos do encon-
tro”, diz a fonte. ■ G.M.

O Brasil e o Mercosul aceitaram
a proposta da China de iniciar
discussões para desenvolver
um acordo comercial entre as
regiões. A decisão acontece du-
rante o aquecido debate sobre a
falta de competitividade da in-
dústria brasileira, que já come-
ça a fazer coro contra o acordo.

Ainda insípido, o documento
que será divulgado hoje pelo mi-
nistro das Relações Exteriores,
Antonio Patriota, impõe como
meta expandir para US$ 200 bi-
lhões a corrente comercial en-
tre Mercosul e China até 2016.
Em 2011, a comercialização en-
tre os países das regiões alcan-
çou algo em torno de US$ 120 bi-
lhões. Só o Brasil representa
65% desse valor.

Os países do Mercosul tam-
bém concordaram em aumen-
tar os limites de crédito para fi-
nanciar importações chinesas,
facilitar o investimento direto
do gigante asiático e definir
uma agenda de reuniões entre
as nações. A primeira delas, diz
um dos diretores do Itamaraty,
deve ser realizada já no segun-
do semestre deste ano.

Mal o documento havia sido
definido, alguns setores indus-
triais já chiavam contra o acor-
do. Mario Branco, diretor de re-
lações internacionais da Asso-
ciação Brasileira da Indústria
Elétrica e Eletrônica (Abinee),
critica o momento escolhido
para retomar as negociações.

“Ninguém do governo questio-
na os empresários para saber se
isso será benéfico ou não. Esta-
mos perdendo participação
dentro do nosso próprio merca-
do para os produtos chineses e
eles ventilam a possibilidade
de ter livre comércio com a Chi-
na?”, questiona Branco.

Para o executivo, o país preci-
sa fazer a lição de casa antes de
abrir portas para o gigante asiá-
tico. “Somente o setor de eletro-
eletrônicos já possui um déficit
comercial de US$ 10 bilhões em

12 meses. Isso acontece com to-
da a indústria. Me preocupa o ta-
manho do déficit que pode ser
gerado com este acordo.”

Para Josefina Guedes, sócia
da consultoria de comércio exte-
rior Guedes, Bernardo, Imamu-
ra e Associados, o Brasil trocará
a indústria nacional pela chine-
sa caso o tratado avance. “Volta-
remos à época do colonialismo.
Qualquer acordo não tem res-
paldo da indústria. Enquanto o
governo não fizer a parte dele, e
reduzir carga tributária, melho-

rar infraestrutura e todos os pro-
blemas que conhecemos, qual-
quer acordo com a China signifi-
cará abandonar o parque indus-
trial brasileiro”, decreta.

Júlio Gomes de Almeida, dire-
tor do Instituto de Estudos para
o Desenvolvimento Industrial
(Iedi), declara ser inviável qual-
quer tratado com um país que
possui uma moeda tão subvalori-
zada quanto o iuane. “A diferen-
ça entre a sobrevalorização do
real e a subvalorização do iuane
chega chega a 60 pontos percen-

tuais. Isso significa que qual-
quer produto chinês tem só a
metade do preço do nacional.
Seria a morte para a indústria.”

Ivan Ramalho, presidente da
Associação Brasileira das Empre-
sas de Comércio Exterior (Abe-
ce), ao contrário de seus cole-
gas, vê com bons olhos as nego-
ciações. “Esse acordo é inevitá-
vel. 80% das importações é fei-
ta pela própria indústria brasilei-
ra. Ela ganharia nesta ponta, a
da produção, além de abrir um
mercado complicado”, diz. ■
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Cúpula não avança em questões relevantes

Brasil aceita negociar acordo
comercial com a China

Processo de adesão venezuelana
e quebra das travas argentinas
param com discussão insípida

Documento, que será divulgado hoje pelo Itamaraty, antes mesmo de vir à público já deixa industriais
ressabiados. Empresários temem perder ainda mais participação do mercado nacional com invasão chinesa
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 29, 30 jun. e 1 jul.  2012, Primeiro Caderno, p. 6.




