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O ministro do Desenvolvimen-
to, Indústria e Comércio Exte-
rior (MDIC) do Brasil, Fernan-
do Pimentel, afirmou ontem

que na semana que vem os pro-
dutos brasileiros barrados na
fronteira argentina por determi-
nação do governo da presiden-
te Cristina Kirchner começarão
a ser liberados. “Os calçados,
com certeza, serão liberados a
partir de agora”, afirmou Pi-
mentel, em referência aos 742
mil pares de calçados brasilei-
ros paralisados na alfândega
por causa das medidas protecio-
nistas argentinas. As barreiras

aos calçados, segundo a Abical-
çados, causaria prejuízos de
US$ 13 milhões às indústrias
brasileiras.

“Esse era um assunto que es-
tava incomodando nossos ex-
portadores, especialmente os
gaúchos”, disse Pimentel, em
entrevista nos portões da Casa
Rosada.

A entrada dos calçados brasi-
leiros ocorrerá em cima da hora
das vendas natalinas.

Na última década, mas princi-
palmente desde 2009, o gover-
no Kirchner aplicou duras res-
trições à entrada de produtos
brasileiros. O autor de grande
parte das barreiras foi o secretá-
rio de comércio interior, Guil-
lermo Moreno, que deixou o go-
verno na semana passada.

Pimentel, avaliando a remo-
ção de Moreno e sua substitui-
ção por Augusto Costa, tecno-
crata sem as características de

confronto de seu antecessor,
afirmou que “está ocorrendo, a
nosso juízo, uma mudança im-
portante na condução da políti-
ca econômica argentina”. Pi-
mentel sustentou que a nova fa-
se que inicia “é uma mudança
positiva. Acho que avançare-
mos muito a partir de agora nos
diálogos com a Argentina”.

Pimentel, acompanhado pe-
lo assessor especial da presidên-
cia para assuntos internacio-

nais, Marco Aurélio García, reu-
niu-se no Ministério da Econo-
mia com o chefe do gabinete de
ministros, Jorge Capitanich, e o
ministro da Economia, Axel Ki-
cillof, que tomaram posse há
duas semanas.

Além deles, participaram do
encontro a ministra da Indús-
tria da Argentina Débora Gior-
gi, autora de diversas barreiras
protecionistas contra a entrada
de produtos brasileiros, e Car-
los Zanini, secretário legal e téc-
nico do governo, considerado o
“cérebro” jurídico da presiden-
te Cristina.

Nicole Bricq, ministra de Comércio da França

Esforços fracassam
e OMC já discute
sua sobrevivência
Tentativa do diretor-geral da entidade de conseguir um acordo ontem
acabou sem sucesso, e reunião de Bali chega ao último dia sem rumo

Argentina promete liberar entrada de produtos brasileiros

“A Índia tem enorme responsabilidade e suas demandas não são razoáveis.”
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Conversa. Após impasse, Azevêdo decidiu convocar indianos para uma reunião reservada
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Fracassa a tentativa desespe-
rada do diretor-geral da Orga-
nização Mundial do Comér-
cio, o brasileiro Roberto Aze-
vêdo, de fechar na noite de on-
tem um acordo em Bali e a
conferência ministerial da en-
tidade entra em seu último
dia sem rumo e sob a ameaça
de colapso do próprio siste-
ma multilateral do comércio.

Depois de uma madrugada in-
tensas negociações, governos
não conseguiram chegar a um
entendimento. Faltando ape-
nas poucas horas para o fim da
reunião, alguns ministros insis-
tem que a negociação precisava
continuar hoje no que seria um
“último esforço”. Por outro la-
do, outras delegações já come-
çam a discutir se a Rodada Doha
deve ser decretada como morta
– uma vez mais – ou se continua-
rá sendo negociada depois de 12
anos sem resultados.

Desta vez, o centro da discór-
dia foi o confronto entre Índia e
Estados Unidos em relação ao
setor agrícola. O governo india-
no avisou que deixaria Bali hoje
à tarde, o que na prática coloca
um prazo para o final do proces-
so. “O tempo está se esgotan-
do”, disse Gerry Ritz, ministro
de Agricultura do Canadá.

A Índia rejeitou um texto de
compromisso oferecido por
Azevêdo. Nova Délhi, nos basti-
dores, acusava o brasileiro de as-
sumir a posição dos EUA nas ne-
gociações, apresentando um
texto que atendia apenas aos in-
teresses da Casa Branca.

Os indianos ainda demonstra-
vam especial irritação com o po-
sicionamento do governo brasi-
leiro que, depois de anos defen-
dendo os países emergentes e
se apresentando como a “voz”
dos pobres, adotou uma atitude
mais moderada. Nos últimos
dias, o Brasil que havia liderado
as negociações em anos anterio-
res, era quase um espectador.

Diante do impasse, Azevêdo
decidiu convocar os indianos
para uma reunião reservada,
que durou quase duas horas.

Embaixadores estrangeiros
que conversaram pelo telefone
com o Estado chegaram a rela-
tar rumores de que a delegação
indiana ameaçava abandonar
Bali. O ministro do Comércio
da Índia, Anand Sharma, não
apareceu para o jantar de gala.

Os indianos apresentaram
uma contraproposta, desta vez
sobre a resistência dos países ri-
cos pela liberdade que Nova Dé-
lhi ainda tem em destinar recur-
sos a seus produtores agrícolas.

Conversa reservada. Já era
madrugada quando o brasileiro
convocou tanto americanos
quanto indianos para uma con-
versa. Em público, Sharma insis-
tiu que não abriu mão de nada
em relação à posição do país em
defender a segurança alimentar
de 600 milhões de pobres na Ín-
dia. Mas, nos bastidores, uma
das opções trabalhadas era de
que um acordo mínimo fosse
atingido em Bali para salvar a
OMC, enquanto governos se
comprometeriam a voltar à me-
sa de negociações e redesenhar
o pacote ao retornar nas próxi-
mas semanas para Genebra.

A Índia estaria disposta a acei-
tar essa opção. Ao deixar o local
do encontro com Azevêdo,
Sharma, apenas indicou: “Esses
são tempos interessantes. Mas
eu mantenho minha posição”.

Mas também não houve acordo
sobre o que poderia ser esse
adiamento da negociação.

O impasse estava ligado à in-
sistência da Índia, e de cerca de
outros 20 países, em recusar
abrir mão da defesa de seus pe-
quenos agricultores. Na práti-
ca, Nova Délhi queria garantias
que,em um eventual acordo, po-
derá continuar subsidiando
seus produtores.

Ministros europeus e ameri-
canos rejeitam a posição da Ín-
dia. A percepção é de que essa
ajuda seria uma forma de fechar
o mercado indiano para a impor-
tação de alimentos. Nos próxi-
mos anos, a perspectiva de cres-
cimento da renda da classe mé-
dia indiana representa uma
oportunidade de aumentar as
exportações agrícolas de ameri-

canos e europeus.

Rumo. Sem um acordo, a crise
escancarada na OMC abre o de-
bate sobre o que os negociado-
res deveriam fazer hoje e o que
deve ser feito da Rodada Doha,
lançada em 2001 com a promes-
sa de tornar as regras comer-
ciais mais justas para as econo-
mias emergentes.

A conferência ministerial da
OMC termina hoje e caso o fra-
casso se confirme, delegações
já sugerem que Azevêdo enter-
re a Rodada Doha, permitindo
que uma nova etapa de negocia-
ções seja lançada. Governos de
países emergentes, porém, te-
mem que essa posição acabe
abandonando todo o debate so-
bre a agricultura, o que permiti-
ria que os países ricos conti-

nuassem subsidiando e distor-
cendo os mercados mundiais.

Enquanto isso, a corrida para
encontrar um culpado já fazia
parte dos cálculos de cada uma
das diplomacias. A ministra de
Comércio da França, Nicole
Bricq, deixava claro que a Euro-
pa apontaria a Índia como a res-
ponsável pelo fracasso. “A Ín-
dia tem uma enorme responsa-
bilidade e suas demandas não
são razoáveis.” Sharma contra-
atacou. “Não vamos mendigar
nada”, disse. “A Índia fala em
nome da maioria das pessoas
nos países em desenvolvimen-
to. Não estamos sozinhos.”

● Ponto de vista
“Não vai haver um
colapso. Encontros
no passado ocorreram
sem resultados e
a OMC sobreviveu.”

“Prefiro que não haja
um acordo que termos
um acordo ruim.”
Anand Sharma
MINISTRO DO COMÉRCIO
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 6 dez. 2013, Economia & Negócios, p. B14.




