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Por Bruno Blecher * Foto Marcelo Min 

os próximos me
ses, representan
tes dos governos 
dos Estados Uni
dos e da União 

Europeia (UE) vão sentar-se à 
mesa e iniciar as negociações 
do maior acordo comercial 
do planeta. "Quando estiver 
concluído, a UE vai abrir o seu 
mercado aos EUA, principal
mente para produtos agrope
cuários. Ou seja, aquilo que o 
Brasil está esperando há muito 
tempo - a Europa abrir o seu 
mercado a produtos agrícolas 
- vai acontecer, mas só para os 
americanos. E nós não vamos 
nos beneficiar disso, porque 
não negociamos um acordo 
com a UE por falta de disposi
ção de nosso parceiro argen
tino ", diz Sergio Amaral, para 
quem o fracasso da Rodada de 
Doha, da OMC, deixou o Brasil 
sem estratégia na área do co
mércio internacional. 

Globo Rural • O fracasso da Roda
da de Doha, na Organização Mun
dial do Comércio, e o declínio do 
Mercosul deixaram o Brasil em 
xeque no tabuleiro do comércio 
internacional. Corremos o risco 
de levar xeque-mate? 
Sergio Amaral • Não acredito. So
mos bastante competitivos, so
bretudo no agronegócio, e esta
mos exportando muito, principal
mente produtos agropecuários. 
Mas temos que nos dar conta das 
grandes transformações que es
tão ocorrendo no cenário mun
dial e nos prepararmos para tirar 
proveito das oportunidades e sa
ber superar as dificuldades. Quem 
poderia imaginar que a China, em 
poucos anos, viria a se transfor
mar no primeiro mercado para 
as exportações brasileiras? Es
se mercado tende a crescer mais, 
porque existe uma complemen
taridade entre o Brasil e os paí
ses da Ásia. Temos abundância de 
terras e disponibilidade de água, 
enquanto a Ásia, notadamente a 
China, tem escassez de terras cul
tiváveis e de água. 

GR» Qual deve ser a estratégia 
brasileira na Ásia? 
Amara l • O desafio é agregar 
valor aos nossos produtos, 
porque não podemos man

ter com a China um comércio 
em que 90% do que exporta
mos são commodities e 90% 
do que importamos são pro
dutos manufaturados. Temos 
de agregar mais valor a seto
res em que somos mais com
petitivos, como o agronegócio, 
Algumas empresas brasileiras 
já perceberam que esse cami
nho é importante, como a BR 
Foods e a Marfrig. A BR Foods 
se associou a um parceiro chi
nês para entrar na distr ibui
ção. Outra estratégia é proces
sar produtos brasileiros j un 
to com um parceiro chinês no 
mercado asiático, 

GR • Para garantir sua competi
tividade, o Brasil tem de resolver 
suas carências em inf raestrutu-
ra e logística. 
Amara l • Até 2050, a produ
ção mundial de alimentos vai 
ter de dobrar, e o Brasil deve
rá contribuir com 40% desse 
aumento. Só o Brasil pode fa
zer isso, porque tem disponi
bilidade de terras, água, tec
nologia e um empresariado 
agr ícola bastante dinâmico. 
Somos competitivos na pro
dução, mas temos um deficit 
de infraestrutura. Não é possí
vel que a soja que vem de Ma-
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to Grosso tenha um custo de 
transporte praticamente igual 
ao de sua produção. Temos de 
prestar mais a tenção às rela
ções comerciais. A Rodada de 
Doha não vai ocorrer, e o Mer-
cosul é declinante. O bloco já 
representou 18% das expor
tações brasileiras, hoje só re
presenta 12%. 

GR O Mercosul não está amar
rando o Brasil, impedindo-nos de 
fechar acordos bilaterais com pa
íses de fora do Cone Sul? 
Amaral • O Mercosul é uma 
união aduaneira e, como tal, 
todos os seus membros t ê m 
uma tarifa externa comum. Em 
princípio, essa tarifa é uma re
gra, mas não impede que você 
negocie separadamente, desde 
que depois haja uma conver
gência para uma tarifa comum. 
O que impede o Brasil de ne
gociar sozinho é uma resolu
ção do conselho de ministros 
do Mercosul, que estabelece a 
obrigatoriedade de os pa íses 
negociarem conjuntamente. 
Mas isso pode ser alterado. Na
da impede que haja duas velo
cidades no bloco: os que es tão 
mais dispostos negociam an
tes; os que não estão prepara
dos negociam depois. 

GR • Podemos negociar sozinhos 
com a UE ou os EUA? 
Amaral •Podemos negociar com 
a UE separadamente, à medida 
que a Argentina não es t á em 

cond ições de negociar, pois 
adotou políticas que levam ao 
fechamento de sua economia. 
As negociações entre Mercosul 
e UE se arrastam há vários anos 
sem uma conclusão. Portanto, 
eu repito: não há impedimen
tos para o Brasil negociar um 
acordo com o bloco europeu, o 
que abriria para nós merca
dos importantes, sobretudo 
no agronegócio, Mas nós não 
fazemos isso, porque ficamos à 
espera da Argentina. 

GR O Brasil está numa sinuca 
de bico? 
Amaral Nossa opção, corre
tamente, foi dar prioridade ao 
Mercosul. Mas não fizemos ou
tros acordos, e isso é uma des
vantagem comparativa para o 
setor do agronegócio, que tem 
de exportar para mercados 
onde seus concorrentes t ê m 
acesso preferencial e tarifas 
mais baixas. Isso pode se agra
var com o anunciado acordo 
entre EUA e UE. 

GR • Qual será o impacto no Bra
sil desse mega-acordo? 
Amaral • EUA e UE respondem 
por 50% do produto mundial 
e por 30% do comércio global. 
Eles devem estabelecer pre
ferências entre eles que não 
vão estender aos demais pa í 
ses. Quando esse acordo esti
ver terminado, a UE vai abrir 
aos EUA, nosso concorrente 
em e x p o r t a ç õ e s agropecu-

ár ias , o seu mercado. A q u i 
lo que estamos esperando há 
muito tempo - a Europa abrir 
o seu mercado para produ
tos agrícolas - vai acontecer, 
mas só para os americanos, 
Nós n ã o vamos nos benefi
ciar disso, porque a t é agora 
n ã o negociamos um acordo 
com o bloco europeu, 

GR O que pode acontecer? 
Amaral O simples fato de os 
EUA e a UE terem tomado a 
dec i s ão de negociar já cria 
consequênc ias . As empresas 
multinacionais, quando de
cidirem seus investimentos, 
vão levar em conta que talvez 
valha a pena investir em um 
mercado que representa 50% 
do produto mundial. 

GR • Há, portanto, uma nova or
dem no comércio mundial e o 
Brasil não se deu conta disso? 
Amaral Além da competitivi
dade e dos acordos comerciais, 
existe outra ques tão que deve 
ser olhada com a t enção pelo 
agronegócio brasileiro. Tra
ta-se do consumidor, o gran
de personagem do comércio 
internacional hoje e que es tá 
cada vez mais exigente e i n 
fluente. O consumidor não quer 
apenas ter um produto de qua
lidade, mas t a m b é m associar 
ao ato de comprar outros va
lores, como o respeito aos d i 
reitos humanos e ao meio am
biente. Muitos consumidores 
não querem comprar produtos 
que em sua cadeia de produção 
utilizem mão de obra infantil, 
por exemplo. Outros só com
pram móveis cuja madeira seja 
certificada e não provenha de 
desflorestamentos. Estamos 
entrando num período muito 
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novo dentro deste mundo de 
grandes t ransformações , de
pois do fim da Guerra Fria e da 
globalização, no qual existem 
condições novas de comércio. 
Não são só a produção, a quali
dade e o preço que influenciam 
o comércio hoje. 

GR O que o Brasil deve fazer? 
Amaral • O Brasil não pode es
tar fora dos grandes merca
dos consumidores. Um acor
do da magnitude deste entre 
EUA e UE não só pode dificultar 
o acesso de nossos produtos, 
ao estabelecer tarifas e quotas 
favoráve i s a seus membros, 
como também determinar pa
drões fitossanitários, técnicos 
e ambientais. Ao constituir es
sa grande zona de comércio, 
eles es ta rão pautando os pa
drões que os demais vão ter de 
seguir. E o que é pior: no âmbi
to da OMC, os países definem 
t a m b é m padrões , mas par t i 
cipam da negoc iação dessas 
regras. E, nesse caso, só res
ta aos países de fora da zona 
obedecer às normas acorda
das entre EUA e UE. 

GR • Temos de fazer mais acordos 
bilaterais? 
Amara l • Temos de trabalhar 
para fazer o maior n ú m e r o 
de acordos de comérc io . Se 
fecharmos um acordo com a 
UE, que e s t á disposta a isso, 
teremos acesso ao mercado 
europeu. Se quisermos fazer 
um acordo com o Canadá, que 
também está pronto para isso, 
poderemos ter acesso ao Naf
ta, que inclui t ambém os EUA e 
o México. A realidade do mun
do é que, em vez de um mul -
tilateralismo, estamos assis
tindo a um processo de regio-

nalização que es tá avançando 
rapidamente. Não é apenas o 
acordo EUA-Europa, mas tam
bém os acordos que e s t ão se 
fazendo na Ásia e, em nossa 
região, a parceria Transpa-
cífica, acordo proposto pelos 
EUA que cria uma zona de co
mércio entre a Ásia e as Amé
ricas, da qual devem part ici
par México, Colômbia, Peru e 
Chile, além de Austrália, Ma
lásia, Vietnã, Cingapura, Nova 
Zelândia, Chile, Peru, Brunei, 
Canadá, Japão e Coreia. Esses 
países es tão se voltando para 
o Pacífico e nós estamos nos 
isolando no Atlântico Sul, que 
não é uma área dinâmica e ex
pressiva no que diz respeito 
ao comércio. 

GR O sistema de negociação 
multilateral está falido? 
Amaral • Não faz sentido hoje 
para o Brasil concentrar as su
as fichas nas negociações mul
tilaterais, na OMC, porque elas 
es tão paralisadas. E, se forem 
retomadas, s e r ão em outras 
cond ições e em outros for
matos. A negociação multi la
teral vai ter de levar em conta 
a in tegração das cadeias pro
dutivas. Se você pega a cadeia 
produtiva alimentar, ela tem 
um produto que vem da Áfri
ca, tem uma tecnologia suíça, 
a p rodução ocorre nos EUA e 

por aí vai. As cadeias es tão i n 
tegradas. Um exemplo que to
do mundo cita é o do iPhone, 
que é produzido na China, le
va o selo "made in China", mas 
tem apenas 1% de chinês, por
que a tecnologia vem dos EUA, 
as partes vêm do Vietnã e de 
outros lugares. Essas cadeias 
es tão se integrando em esca
la mundial, e o Brasil não faz 
parte de nenhuma delas. 

GR • Ineficiência da nossa diplo
macia? 
Amaral > Temos bons negocia
dores. É mais decorrência da 
nossa visão e s t r a t é g i c a em 
relação ao mundo global, que 
está atrasada, As coisas estão 
funcionando de outra manei
ra. Não é mais OMC, que es tá 
paralisada, mas os acordos re
gionais que estão sendo feitos, 
e nós não somos parte. 

GR • Para não abandonar nossos 
"hermanos" argentinos? 
Amaral •Alguns pensam assim, 
porque a Argentina é um i m 
portante importador de pro
dutos manufaturados. Mas o 
fato é que a proposta do Mer-
cosul é claramente declinante. 
Não há o que justifique o Brasil 
ficar prisioneiro de uma sub-
região que não está disposta a 
participar dos grandes acon
tecimentos internacionais. 
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Text Box
Fonte: Globo Rural, São Paulo, ano 28, n. 330, p. 12-15, abr. 2013.  




