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B ra s i l

Relações externas Para europeus, ou país acompanha Brasil, Paraguai e Uruguai ou sai da negociação

UE quer acordo amplo mesmo sem Argentina
Assis Moreira
De Bali (Indonésia)

A União Europeia (UE) não acei-
tará que a Argentina se compro-
meta com menos abertura de mer-
cado que Brasil, Uruguai e Para-
guai, na troca de ofertas para avan-
çar no acordo de livre comércio
com o Mercosul. Foi o que disse ao
Va l o r um alto representante da
UE, avisando que só há duas possi-
bilidades para o Mercosul: a Ar-
gentina se compromete com ofer-
ta ambiciosa como os outros paí-
ses do bloco, ou então fica de fora e
a oferta do Mercosul vem por parte
do Brasil, Uruguai e Paraguai.

“Não há alternativa intermediá-
r i a”, afirmou, jogando por terra o

plano do Brasil de dar margem de
manobra para a Argentina ter
mais prazo para abrir seu merca-
do, na negociação birregional.

Ao ser lembrado de que a pró-
pria UE já fez acordo de livre co-
mércio com países da América
Central, no qual alguns parceiros
tiveram diferentes velocidades
de liberalização, o representante
europeu foi enfático: “Com a
América Central, países com me-
nor nível de desenvolvimento,
sim; com a Argentina não”.

O representante europeu disse
que a oferta do bloco comunitário
está sendo preparada, mas quer ter
a segurança de que a oferta do
Mercosul será suficientemente
ambiciosa. Para ele, isso significa

cobertura de pelo menos 90% das
importações originárias do bloco
europeu. No caso especifico da
oferta que o Brasil submeteu para
harmonização no Mercosul, a co-
bertura ficou em 87%.

Amanhã, em Bali, o ministro
brasileiro das Relações Exteriores,
Luiz Alberto Figueiredo, vai se en-
contrar com o comissário europeu
de Comércio, Karel De Gucht, para
discutir uma data para troca de
ofertas. Isso pode ocorrer até o fim
deste mes, na expectativa brasilei-
ra. O plano já foi atrasado por cau-
sa da relutância de Buenos Aires.

A postura europeia ilustra as di-
ficuldades da política comercial
do Brasil. De um lado, a maior
aposta do país, num acordo na Or-

ganização Mundial do Comércio
(OMC), é uma frustração que já du-
ra 12 anos. De outro lado, o único
grande acordo birregional que po-
de eventualmente desenvolver é
com a União Europeia, mas a situa-
ção se complica por causa do vizi-
nho argentino.

Algumas fontes envolvidas nas
negociações no Mercosul dizem
que, no momento, a ideia é que a
Argentina vem junto com o resto
do Mercosul, ou então o Brasil vai
de todo jeito avançar a negociação
com os europeus. A paciência bra-
sileira com a Argentina diminuiu
tanto quanto o superávit comer-
cial do país com o vizinho. Da mes-
ma maneira, a impaciência da pre-
sidente Dilma Rousseff com práti-

cas argentinas parece ter aumen-
tado recentemente, por causa de
barreira aos sapatos brasileiros.

Uma fonte acha, em todo caso,
que governo de Cristina Kirchner
pode querer não alimentar a ideia
de que não tem condições de
acompanhar os parceiros. “Eles es-
tão no precipício', diz uma fonte.
Em todo caso, os europeus têm
ambição não só de obter mais
acesso para suas indústrias, como
também em setores de serviços, de
compras governamentais. E que-
rem um mínimo de proteção de
investimentos, por causa de con-
frontos recentes com a Argentina.

Negociadores notam que,
além do problema crítico da Ar-
gentina, persiste o confronto de

interesses muito grandes na agri-
cultura entre o Brasil e a UE.

Em um evento à margem da
conferência da OMC, o diretor da
Confederação Nacional da Indús-
tria (CNI), Carlos Abijaodi, disse
que a busca de acordos bilaterais
se torna estratégica, ainda mais
com as cadeias globais de valor
que demandam maior abertura
dos mercados e maior integração
das companhias nessas cadeias.
Ele destacou que a expansão da
China leva países a assegurar no-
vos mercados e criar novas regras
por meio dos acordos regionais de
comércio. “A competitividade chi-
nesa tornou as tarifas de importa-
ção um instrumento obsoleto de
política comercial”, disse.
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Luiz Moan, da Anfavea: setor encaminhou uma lista de propostas ao governo

Montadoras instaladas no país temem
virar ‘moeda de barganha’ em negociação
Marli Olmos
De São Paulo

O debate sobre o acordo de livre
comércio com a Europa sempre
provocou certo desconforto no se-
tor automotivo. Mas agora, com o
aumento da capacidade ociosa nas
fábricas europeias, as montadoras
no Brasil se sentem mais ameaça-
dos. O presidente da Associação
Nacional dos Fabricantes de Veícu-
los Automotores (Anfavea), Luiz
Moan, diz que a indústria automo-
bilística teme ser usada como
“moeda de barganha”.

Nas semanas que antecederam
a reunião em Bali, o setor encami-
nhou uma lista de propostas ao
governo brasileiro, que se resume
em três pontos básicos. A Anfavea
pediu para que seus associados se-
jam preservados contra o risco de a
importação de carros europeus ser
usada para compensar eventual
restrição a outros produtos. É o
que Moan chama de deixar essa in-
dústria “e n c a p s u l a d a”.

As montadoras também que-
rem garantia de salvaguardas para

evitar prejuízos em eventuais mu-
danças cambiais e “i nv a s ã o” de
carros europeus. “No caso de mu-
dança cambial, contaríamos com a
possibilidade de renegociar o
a c o r d o”, diz o presidente da Anfa-
vea. Por fim, o setor pede ao gover-
no um período de transição.

Pode parecer paradoxal o fato
de empresas se sentirem ameaça-
das pelas matrizes. Boa parte das li-
nhas de montagem instaladas no
Brasil pertence a grupos europeus,
como Vo l k s w a g e n ou Fiat. Outro
tanto, de outras origens, igual-
mente conta com importantes
operações naquele continente. Ca-
so da General Motors. Mas é o que
tem se assistido no setor desde que
o tema do intercâmbio com a Eu-
ropa começou a ser discutido.

É diferente do que aconteceu no
acordo com o México. Mesmo sem
conseguir exportar para os mexi-
canos em grandes volumes nos úl-
timos tempos, por conta da des-
vantagem cambial, as montadoras
usam as fábricas em território me-
xicano como fonte para comple-
mentar as linhas de veículos vendi-

dos no Brasil.
Mas o sentimento em relação à

Europa é diferente e de longe mais
ameaçador. O receio da invasão de
produtos reconhecidamente de
qualidade e prestigiados pelo con-
sumidor assusta uma indústria
que já se debate contra uma signi-
ficativa desvantagem na balança
comercial. Em 2012, a Europa ex-
portou 49,8 mil veículos para o
Brasil e importou somente 2,4 mil.
Um acordo com a Europa pode pôr
por terra as vantagens de proteção
que o setor conquistou com o Ino-
var Auto, o mais recente regime
automotivo, que livra de carga adi-
cional de impostos quem investir
em produção no Brasil.

Embora oficialmente juntas nas
negociações para fechar um acor-
do com o rótulo de Mercosul, a in-
dústria brasileira não está total-
mente afinada com a da Argenti-
na. Embora seja o lado brasileiro,
na maior parte dos casos, que dá as
rédeas nas operações de ambos os
lados da fronteira, os argentinos
parecem menos cautelosos.

Quem está no comando das

Megablocos podem afetar agricultura brasileira, diz executivo
De Bali (Indonésia)

Marcos Sawaya Jank, diretor
global de assuntos corporativos da
BRF, quarta maior empresa expor-
tadora do Brasil, veio a Bali acom-
panhar as negociações da Organi-
zação Mundial do Comércio
(OMC) e acabou sendo atraído por
discussões paralelas sobre mega-
acordos regionais de comércio em
gestação. “O impacto desses mega-
blocos regionais sobre o agrone-
gócio brasileiro é gigantesco”, dis-
se Jank, notando que eles podem
tirar mercado do Brasil em favor de
concorrentes como EUA, Austrália,
Canadá, Nova Zelândia, México e
Chile. “O mundo avançou muito e
nós ficamos travados.”

Para Jank, mesmo se sair um
acordo na OMC, em Bali “o Brasil
não vai ganhar nada” em termos
de liberalização. Em contraparti-
da, vai ser afetado com o que vem
a seguir fora da OMC. “E não é al-
go para cinco ou dez anos, é para
estar pronto em breve”, diz.

No sábado, após a conclusão da
conferência ministerial da OMC,
EUA, Japão e outros dez países vão
tentar fechar a Parceria TransPaci-
fica (TPP), em reunião em Cinga-
pura. A TPP visa abolir tarifas e in-

tegrar economias na região Ásia-
Pacífico até 2015. Pode emergir daí
um bloco, que cobrirá quase um
terço do comércio global. Uma se-
mana depois, negociadores dos
EUA e UE vão se reunir para prosse-
guir negociações de um acordo
que tende a ser ainda mais amplo.

“Os grandes acordos estão acon-
tecendo nesse momento de forma
discriminatória para o Brasil e é su-
p e r p r e o c u p a n t e”, afirma Jank. O
destino dos produtos agrícolas
também mudou em 12 anos, des-
de que a Rodada Doha de liberali-
zação comercial foi lançada na
OMC. Em 2000, o agronegócio bra-
sileiro exportava US$ 20 bilhões,
dos quais 60% para EUA e UE. Em
2012, o setor exportou US$ 100 bi-
lhões — 50% para a Ásia e 30% para
EUA e UE, onde estão sendo cons-
truídos esses grandes acordos.

Jank lembra que, quando Doha
foi lançada, o Brasil navegava a ple-
no vapor no mundo dos acordos
megarregionais, com as negocia-
ções simultâneas da Área de Livre
Comércio das Américas (Alca) e
UE-Mercosul. A estratégia era ga-
rantir acesso a mercados por meio
desses grandes acordos e melhores
regras de comércio pela OMC.

“A OMC é fundamental como

tribunal multilateral para resolver
disputas comerciais, das quais o
Brasil tanto se beneficiou no passa-
d o”, diz. “É também fundamental
para a construção de regras gerais

em temas sistêmicos, como o trata-
mento dos subsídios agrícolas. Os
países não vão reduzir subsídios
em acordos bilaterais ou regionais,
pois estariam entregando-os de

graça para os países que não parti-
cipam desses acordos. Vão fazê-lo
unicamente na OMC.”

O problema, segundo Jank, é
que, antes, a preocupação estava
apenas no disciplinamento dos
subsídios dos países desenvolvi-
dos. 'Hoje, os países em desenvol-
vimento aprenderam com os de-
senvolvidos e praticam subsídios
enormes, buscando todo tipo de
exceções, como quer a Índia, nossa
parceira de negociação”, afirma.

Para piorar, a OMC se enfraque-
ceu tanto que já não terá capacida-
de de produzir regras de comércio
e acesso a mercados, por causa dos
“tratamentos diferenciados” e “ex -
ceções” que os países construíram,
avalia Jank. Ao seu ver, se a OMC so-
breviver à reunião de Bali, terá
muito pouco a entregar em termos
de redução do protecionismo e li-
beralização efetiva. 'Se não sobre-
viver, se tornará irrelevante, uma
organização ‘zumbi’, que só servirá
para gerar discursos vazios”, diz.

Para Jank, se a reunião de Bali
fracassar, quem vai “jogar a pá de
cal” na OMC são os acordos megar-
regionais gestados em paralelo à
conferência, principalmente as
parcerias Transpacífico (TPP) e
Transatlântico (TTIP). “Esses acor-

dos representarão um desastre pa-
ra o Brasil, pois estamos fora do
mundo dos acordos megarregio-
nais e o disciplinamento de regras
na OMC será pífio”, avalia.

Os acordos megarregionais, pa-
ra Jank, representam uma nova ar-
quitetura de comércio, com inte-
grações mais profundas que a pro-
posta na OMC e atendimento às
novas exigências das cadeias glo-
bais de suprimento. Além de aces-
so a mercados de produtos e servi-
ços, cobrem áreas como investi-
mentos, competição, compras go-
vernamentais, entre outras. Além
disso, os novos mega-blocos vão
realizar um processo chamado de
“convergência regulatória” —  uma
forte harmonização das “regras do
j o g o” entre os países-membros, o
que pode produzir resultados ain-
da mais poderosos, em termos de
criação de comércio, do que uma
mera redução tarifária, nota Jank.

No caso do agronegócio, a re-
dução tarifária e a convergência
regulatória na coordenação de
padrões técnicos e sanitários en-
tre EUA e Europa, ou EUA e Su-
deste da Ásia, podem, juntas,
“deslocar ” o Brasil desses gran-
des mercados, em favor de quem
está nesses acordos. (AM)
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Marcos Jank, da BRF, diz que Brasil ficou “t rava d o” na busca de acordos

montadoras instaladas na Argen-
tina acredita que um acordo com a
Europa lhes traria até mais flexibi-
lidade para reduzir o excesso de
dependência do Brasil, tanto nas
importações como exportações. É
o que revelou há algumas semanas

o presidente da Adefa (entidade
que representa o setor na Argenti-
na), Cristiano Ratazzi, durante se-
minário para empresários em Mar
del Plata. “Hoje, qualquer coisa
que acontece no Brasil reflete dire-
tamente aqui”, disse Ratazzi.

Em Bali, rodada da OMC chega às últimas 48 horas
De Bali (Indonésia)

O diretor-geral da Organização
Mundial do Comércio (OMC), o
brasileiro Roberto Azevêdo, rece-
beu o sinal verde dos países para
lançar uma última rodada de ne-
gociações nas 48 horas que restam
para evitar o fracasso do que seria
o primeiro acordo comercial glo-
bal em quase 20 anos. A batalha na
conferência ministerial se intensi-
ficou ontem depois da Índia reafir-
mar, em discurso duríssimo, sua
posição sobre segurança alimen-
tar, seguida pela África do Sul. A
Argentina lidera um segundo gru-
po de dificuldades, com países co-
mo Bolívia, Cuba e Venezuela.

Países pediram a Azevêdo para
preparar o esboço de um texto de
compromisso para “pegar ou lar-
gar ”, envolvendo facilitação de co-
mércio, agricultura e medidas pa-
ra países mais pobres. Após ouvir
ministros, o diretor da OMC disse
que não vai desistir, segundo o
porta-voz. E foi aplaudido. Apenas
Índia e países da Aliança Bolivaria-
na para as Américas (Alba) — Cu -
ba, Venezuela, Bolívia, Equador e
Nicarágua — destoaram. O minis-
tro de Comércio da Índia, Anand
Sharma, repetiu que o país não
concorda com um compromisso
sobre segurança alimentar nego-
ciado em Genebra e aceito inicial-
mente pelos indianos. Disse que

“desequilíbrios históricos” nas re-
gras comerciais devem corrigidos.

A novidade do discurso foi ape-
nas o tom extremamente duro. Pa-
ra vários países exportadores, a
questão é como assegurar que o
programa de formação de estoque
de alimentos da Índia não venha a
ser desviado para o mercado inter-
nacional, derrubando preços. Um
acordo só vai sair se for encontrada
uma fórmula que permita ao go-
verno indiano, em período eleito-
ral, dizer que obteve uma vitória.

Depois da Índia, o ministro bra-
sileiro das Relações Exteriores, Luis
Figueiredo, defendeu um acordo,
inclusive em facilitação de comér-
cio. Ele ressaltou dois pontos: pri-

meiro, que esse tipo de acordo ne-
gociado em Bali, de chamados “re -
sultados antecipados”, não deve
ser repetido. E segundo, o Brasil es-
tá preparado para ajustes na agen-
da de negociação mais tarde.

Figueiredo lembrou que, quan-
do alguns países falam de questões
do século XXI, é preciso resolver
questões do século XX que persis-
tem, como medidas que distorcem
o comércio, principalmente em
agricultura, incluindo bilionários
subsídios. África do Sul, Argentina,
Bolívia, Cuba e Venezuela tambem
criticaram o que chamam de “de -
s e q u i l í b r i o” no pacote entre com-
promissos obrigatórios sobre me-
lhoras nas alfândegas e compro-

missos só políticos na agricultura.
O ministro argentino Hector

Timmerman alertou que não se
deve “forçar ” um acordo só para
mostrar que o sistema multilateral
sai salvo. Já o principal represen-
tante comercial dos EUA, Michael
Froman, foi incisivo, insistindo
que sair de Bali sem acordo debili-
tará inevitavelmente a OMC. Na
mesma linha, o comissário euro-
peu de Comércio, Karel De Gucht,
disse que uma OMC irrelevante
afetará tambem o mecanismo de
disputas comerciais. Para muitos
países, a questão é simples: o paco-
te de Bali deve ser aprovado ou re-
jeitado agora, e não continuará a
ser negociado em Genebra. (AM)

Brasil discute
proposta
comum em
Buenos Aires
César Felício
De Buenos Aires

O ministro brasileiro do De-
senvolvimento, Indústria e Co-
mércio Exterior, Fernando Pi-
mentel, tentará conseguir da Ar-
gentina, até dia 16, um acordo
para uma proposta comum de li-
vre comércio do Mercosul para a
União Europeia.

Em uma reunião em Caracas,
na Venezuela, há algumas sema-
nas, a Argentina apresentou uma
proposta parcial , flexibilizando
o comércio apenas de uma lista
de bens. Não houve proposta de
serviços, investimentos e com-
pras governamentais. A Argenti-
na tenta adiar a apresentação.

Depois de duas horas de reu-
nião ontem com o ministro ar-
gentino da Economia, Axel Kicil-
lof , o encontro foi suspenso sem
definições, de acordo com a as-
sessoria de imprensa do Ministé-
rio do Desenvolvimento. A reu-
nião será retomada hoje. O en-
contro foi interrompido, porque
Kicillof foi convocado pela presi-
dente Cristina Kirchner para a
cerimônia de posse da nova mi-
nistra da Segurança , Maria Cecí-
lia Rodriguez.

Na semana passada, se reuni-
ram em Buenos Aires para discu-
tir o assunto o secretário brasi-
leiro de Comércio Exterior, Da-
niel Godinho , e o novo secretá-
rio argentino de Comércio Inte-
rior, Augusto Costa. Também
participaram da reunião de on-
tem o ministro-chefe do gabine-
te da Argentina, Jorge Capitani-
ch, a ministra argentina da Pro-
dução, Debora Giorgi, e Carlos
Zannini, coordenador jurídico
da Casa Rosada.
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