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Ranking

Ariel Palacios
CORRESPONDENTE
BUENOS AIRES

S aborear um suculento
baby beef argentino é
um deleite cada vez

mais difícil de desfrutar fora
do país, já que a Argentina so-
menteexportou 180 mil tone-
ladas de carne bovina neste
ano. O país, pelo segundo ano
seguido, ficou fora do top ten
dos exportadores de carne,
produto do qual os argenti-
nos se orgulham e conside-
ram um dos mais destacados
emblemas nacionais. A Ar-
gentina atualmente é o 11.º
país em exportação de carne.

Em 2009, o país ficou no
4.º posto mundial de exporta-
ções de carne bovina, com
621 mil toneladas. Na época,
o México somente vendia ao
exterior 51 mil toneladas.
Mas, meia década mais tar-
de, a Argentina vendeu ape-
nas 28,98% daquele volume.
Já o México aumentou suas
exportações, chegando a 205
mil toneladas em 2013. Os ex-

portadores do Paraguai, país
que até poucos anos não entra-
va no ranking, elevaram suas
vendas em 31,5% neste ano.

O Brasil lidera as exportações
de carne bovina, com 1,8 milhão
de toneladas. Na sequência está
a Índia, com 1,6 milhão. Em ter-
ceiro, a Austrália, com 1,5 mi-
lhão. Os Estados Unidos ocu-
pam o quarto lugar, com 1,1 mi-
lhão. A lista completa-se com

Nova Zelândia, com 547 mil
toneladas; Uruguai, com 380
mil; Canadá, com 320 mil; Pa-
raguai, com 318 mil; União
Europeia, com 260 mil; e Mé-
xico, com 205 mil toneladas.

Por trás do desaparecimen-
to da Argentina no ranking
dos top ten de exportadores
bovinos está a decisão do go-
verno da presidente Cristina
Kirchner de restringir desde
2006 as vendas de carne bovi-
na ao exterior, praticamente
impedindo as exportações
por meio de um sistema de
cotas e licenças internacio-
nais. O objetivo era redirecio-
nar a carne ao mercado inter-
no e provocar a queda de pre-
ços do produto, o preferido
no cotidiano gastronômico
dos habitantes do país.

Nunca antes na Argentina
um governo havia proibido
as exportações de carne. No
entanto, a restrição às expor-
tações – além de provocar a
perda de mercados no exte-
rior – também reduziu o esto-
que bovino argentino, que
perdeu 10 milhões de cabe-
ças. Desestimulados, milha-
res de produtores passaram
a cultivar soja.

As restrições tampouco
conseguiram reduzir o preço
no mercado interno, já que,
segundo o Instituto de Pro-
moção da Carne Bovina Ar-
gentina (Ipcva), entre outu-
bro de 2010 e setembro deste
ano a alta foi de até 62,5%.

Segundo o presidente da
Sociedade Rural, Luis Mi-
guel Etchevere, a Argentina
teve uma “década perdida”
com o governo Kirchner. Já o
presidente da Câmara da In-
dústria e Comércio de Car-
nes e Derivados da República
Argentina (Ciccra), Juan
Schiariti, reclama: “Estamos
perdendo os mercados inter-
nacionais, pois 92% da carne
produzida vai para o merca-
do interno”.

Desde o início das restri-
ções, em 2006, 130 frigorífi-
cos tiveram de fechar suas
portas, provocando a demis-
são de 16 mil trabalhadores.
Outras190 mil pessoas vincu-
ladas ao setor foram atingi-
das indiretamente.

O fracasso das negociações para um
acordo em Bali deixa o presiden-
te da OMC, Roberto Azevêdo nu-

ma situação crítica, apenas dois meses
depois de chegar ao poder. Agora, o bra-
sileiro terá de comandar uma entidade
que ameaça estar esvaziada, sem qual-
quer relevância na elaboração das novas
regras do comércio internacional e igno-
rada pelos governos mais poderosos. Os
quase quatro anos de mandato que Aze-
vêdo tem pela frente ameaçam se trans-
formar em um calvário.

Azevêdo herda uma burocracia que
tenderá apenas a administrar acordos já
existentes e agir como tribunal. Ele mes-
mo admitia durante os meses de sua elei-
ção que Bali seria fundamental para defi-
nir seu mandato.

Sabendo desse risco, apostou tudo na
conferência de dezembro. Passou noites

sem dormir, viajou em busca de apoio e
colocou como estratégia convencer os
grandes atores da economia mundial a
se comprometer com a negociação.

Exigiu dos negociadores que passas-
sem dez semanas negociando. Neste fim
de semana, apenas um parágrafo consu-
miu nove horas de debates.

Em sua posse, em setembro, o brasilei-
ro sabia o que representaria o fracasso.
“O mundo não vai esperar pela OMC in-
definidamente”, alertou na ocasião Aze-
vêdo. “Um fracasso vai nos dar a sensa-
ção de que não podemos negociar. Have-
rá um custo político de magnitude signi-
ficativa”, disse o presidente da OMC.

Agora, apesar de todos os esforços, o
processo não deu o resultado que se es-
perava. Hoje, Azevêdo tentará resumir a
crise em um discurso.

No entanto, muitos em Genebra admi-
tem que o melhor que se pode fazer hoje
é assumir que a Rodada Doha, lançada
em 2001, deve ser enterrada e o mundo
deve passar a um novo projeto, de prefe-
rência com a OMC.
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Termina sem acordo negociação na OMC
Ideia era que países chegassem à reunião ministerial de Bali com um acerto prévio; fracasso pode determinar o fim oficial da Rodada Doha

Organização pode se
tornar irrelevante

CARNE ARGENTINA
SE DISTANCIA DO
RESTO DO MUNDO
Pelo segundo ano consecutivo, país fica fora do
‘top ten’ de exportadores mundiais do produto

Churrasco. Governo argentino priorizou consumo interno

REUTERS / GENEBRA

As exaustivas negociações da
Organização Mundial do Co-
mércio (OMC) com relação
ao primeiro acordo global de
livre-comércio foram aban-
donadas na madrugada de se-
gunda-feira, sem um acordo
sobre o texto a ser apresenta-
do no mês que vem numa reu-
nião ministerial em Bali.

O destino do acordo que sim-
plifica procedimentos alfande-
gários e acelera o comércio glo-
bal parece agora depender de
um acerto direto entre os minis-
tros que vão se reunir na confe-
rência bienal da OMC, a ser rea-

lizada na ilha indonésia.
A Câmara Internacional de

Comércio diz que o acordo agre-
garia US$ 960 bilhões à econo-
mia mundial e criaria 21 mi-
lhões de empregos, sendo 18 mi-
lhões em nações em desenvolvi-
mento. O pacto também reavi-
varia a confiança na OMC como
um fórum para negociações co-
merciais.

O acordo proposto inclui ele-
mentos da Rodada Doha, que
foi iniciada em 2001, mas fracas-
sou repetidamente na década
subsequente.

O diretor-geral da OMC, o
brasileiro Roberto Azevêdo, for-
çou os diplomatas dos 159 paí-

ses-membros a passarem por ár-
duas dez semanas de negocia-
ções, na esperança de defini-
rem o texto a ser aprovado pe-
los ministros. Na sexta-feira,
Azevêdo disse que tinha espe-
rança de concluir um acordo no
fim de semana. Mas a sessão fi-
nal de negociação em Genebra

terminou às 7 horas de ontem
(4 h em Brasília) sem acordo.

Taco Stoppels, conselheiro
da missão holandesa na OMC,
disse pelo Twitter que Azevêdo
“encerrou a reunião simples-
mente agradecendo a todos. O
texto não está pronto”.

‘Progresso glacial’. Pessoas
envolvidas nas negociações dis-
seram que os participantes che-
garam perto de um acordo, mas
que o progresso em alguns mo-
mentos foi glacial. “Passamos
nove horas em um parágrafo ho-
je de manhã. Mais uma vez, uma
experiência de quase morte”,
disse um participante na noite

de domingo.
Questões não resolvidas in-

cluem um plano indiano para es-
toque de safras que estaria isen-
to das regras da OMC sobre sub-
sídios, e uma contestação ao
embargo econômico dos Esta-
dos Unidos a Cuba. A Turquia
também tem preocupações so-
bre as novas regras a respeito de
trânsito de mercadorias, e a
América Central resiste à elimi-
nação dos despachantes adua-
neiros.

Azevêdo falará aos embaixa-
dores da OMC durante uma reu-
nião do Conselho Geral do orga-
nismo hoje, quando o trabalho
será formalmente apresentado

à conferência ministerial.
Há duas semanas, Roberto

Azevêdo estabeleceu um prazo
para que governos superem
suas diferenças e sugeriu que,
se isso não ocorresse, os países
deveriam simplesmente aban-
donar a ideia de uma negocia-
ção na conferência de Bali, em
menos de um mês. “Agora, é tu-
do ou nada”, teria dito Azevêdo
aos governos.

Para diplomatas consultados
pelo Estado na ocasião, um fra-
casso seria o “enterro definiti-
vo” da Rodada Doha, morta pa-
ra muitos, mas sem o reconheci-
mento oficial ainda de seu fim./
COM JAMIL CHADE

Esforço. Esperança de Azevêdo de conseguir acordo no fim de semana não se concretizou

● Impasses
Entre as questões não resolvidas
está um plano indiano para esto-
que de safras isento das regras
da OMC sobre subsídios e uma
contestação ao embargo econô-
mico dos EUA a Cuba.

● Carne bovina

621 mil
toneladas foram exportadas pela
Argentina em 2009, quando o
país ficou em 4º no ranking

180 mil
toneladas é o volume de
exportações do país este ano

1,8 milhão
de toneladas são exportadas
pelo Brasil, que lidera o ranking
mundial de vendas de carne
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