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B ra s i l

Indústria se frustra com o novo prazo da negociação
Rodrigo Pedroso
De São Paulo

O pedido da União Europeia
de adiar para janeiro a entrega
da proposta para o acordo de li-
vre comércio com o Mercosul
não deve causar grande estrago
no andamento das negociações
sobre o tema, mas causou insatis-
fação na indústria brasileira.

A atitude europeia mostrou que
ainda não há consenso dentro do
bloco sobre temas sensíveis, como
os subsídios agrícolas, e diminuiu
a expectativa dos empresários bra-
sileiros sobre um arranjo que satis-
faça também os sul-americanos.
As propostas deveriam ser entre-
gues na próxima semana.

Segundo o diretor de negocia-
ções internacionais da Federação
das Indústrias do Estado de São

Paulo (Fiesp), Mario Marconini, o
comissariado europeu tem mais
dificuldades do que o Mercosul
para criar consenso com os paí-
ses membros do bloco. “Por isso
não me surpreendeu que, na ho-
ra em que as propostas seriam
entregues, o prazo tenha sido
alongado. Isso revela que eles
têm mais consultas internas a se-
rem feitas e que ainda não estão
totalmente fechados sobre uma
proposta única”, afirmou.

O adiamento, no entanto, colo-
ca o lado sul-americano em com-
passo de espera para ver até onde
os europeus estão dispostos a ce-
der. “Não é a primeira vez que ve-
mos essa retirada dos europeus.
De todo modo, o adiamento em
um mês não traz grandes prejuí-
zos”, afirmou Marconini.

Pelo lado do Mercosul, o go-

verno argentino conseguiu redi-
gir a tempo uma proposta com-
petitiva para ser integrada na
proposta do bloco. Havia resis-
tência por parte da Argentina em
incluir setores industriais mais
sensíveis e assim colocar no acor-
do perto de 90% dos produtos co-
mercializados atualmente entre
os dois blocos. Uma comitiva
brasileira iria levar o documento
do Mercosul aos europeus na
próxima quarta-feira.

Presente no último fim de se-
mana em Bali, na Indonésia, para
acompanhar a rodada de nego-
ciação da Organização Mundial
do Comércio (OMC), Marconini
disse que havia otimismo nas
conversas entre membros do go-
verno brasileiro em relação à
mudança de postura dos argenti-
nos. O avanço dos vizinhos acon-

teceu no último mês, após trocas
de secretários e ministros pro-
movidas pela presidente da Ar-
gentina, Cristina Kirchner.

“A proposta argentina não
atingiu a amplitude brasileira -
perto de 90% dos produtos co-
mercializados entre os dois blo-
cos -, mas está bem competitiva.
Ainda estão de fora setores sensí-
veis”, disse, em referência a pro-
dutos ligados a máquinas indus-
triais mecânicas e elétricas e
equipamentos eletrônicos.

A Confederação Nacional da
Indústria (CNI) afirmou ter sido
pega de surpresa com o pedido
europeu de adiamento logo após
o bloco sul-americano ter avan-
çado na confecção de uma pro-
posta única. “Ficamos bastante
decepcionados. Achávamos que
não estávamos preparados e os

Relações externas Em reunião no Rio, países do Cone Sul não conseguiram fechar proposta para os europeus

Mercosul e UE adiam entrega de propostas
ALINE MASSUCA/VALOR

Ministro Luiz Alberto Figueiredo, sobre o adiamento da troca de propostas: “Cada um sabe as dificuldades que tem”

Guilherme Serodio, Andrea Jube
e Assis Moreira
Do Rio, Brasília e Genebra

Mercosul e União Europeia adi-
ram a troca de ofertas destinadas a
alcançar um acordo de livre co-
mércio. Ontem, enquanto o minis-
tro das Relações Exteriores, Luiz
Alberto Figueiredo, informava que
a União Europeia havia pedido o
adiamento do prazo para janeiro,
os países do Mercosul — Brasil, Ar-
gentina, Uruguai, Paraguai e a Ve-
nezuela — ainda tentavam fechar
sua proposta para os europeus em
reunião no Rio de Janeiro. Bruxe-
las, por sua vez, disse que está a es-
pera do Mercosul.

Em entrevista coletiva no Palá-
cio do Itamaraty, Figueiredo afir-
mou que o prazo de apresentação
das propostas foi adiado da próxi-
ma semana para o fim de janeiro, a
pedido dos interlocutores euro-
peus. “O Mercosul estaria pronto
para apresentar sua oferta antes
do fim do ano, como combinado”,
afirmou Figueiredo. Ele disse, con-
tudo, que recebeu do Comissário
de Comércio da União Europeia,
Karel de Gucht, durante a reunião
da Organização Mundial do Co-
mércio (OMC) em Bali, a informa-
ção de que a proposta deles não se-
ria concluída no prazo, e pediu
adiamento para o fim de janeiro.

Figueiredo não revelou a razão
do adiamento da oferta euro-
peia. Apenas ressalvou que isso
não impedirá o ímpeto do Mer-
cosul de finalizar sua oferta no
prazo e comentou que “cada um
sabe as dificuldades que tem”.

No Rio, a reunião entre os paí-
ses-membros do Mercosul para
consolidar a oferta conjunta de
abertura comercial a ser apresen-
tada à União Europeia foi marcada
por avanços na oferta Argentina,
mas não encerrou as negociações
dentro do bloco. De acordo com
um alto funcionário do Itamaraty
presente na reunião, os argentinos
apresentaram novas ofertas, entre
elas sua lista de serviços a serem
negociados com os europeus.

“A Argentina trouxe coisas no-

vas, que eles tinham ficado de-
vendo. Isso foi positivo”, afirmou
o representante brasileiro. Se-
gundo a fonte, a contribuição ar-
gentina de ontem foi importan-
te, mas o país ainda precisa ofere-
cer mais para que uma oferta co-
mum seja satisfatória.

A indústria é o ponto mais deli-
cado na negociação sul-america-
na. “A indústria é sempre o mais
complexo, mas cada país tem suas
dificuldades próprias e, na hora
em que se cruza, baixa muito a
oferta [comum]. Temos que ficar
nesse esforço de trabalho pingado
e ir, aos poucos, melhorando a
oferta global”, afirmou a fonte.

A União Europeia, por sua vez,
aguarda um movimento do Mer-
cosul para saber até que ponto vi-
rão “boas noticias” a partir da reu-
nião do bloco ocorrida no Rio de
Janeiro. A partir daí, a troca de
ofertas de liberalização poderá ser
acelerada. Bruxelas desmente, em
todo caso, que tenha pedido adia-
mento da troca de ofertas.

“A UE continua empenhada
para essa negociação”, afirmou o
porta-voz de comércio da UE,
John Clancy. “Tanto o Mercosul
como a UE estão trabalhando na
finalização de suas respectivas
ofertas. De acordo com nossas in-
formações, os países do Mercosul
estão trabalhando para apresen-
tar uma única oferta consolidada
para a UE. Estamos cientes dos si-
nais de um forte apoio político
para avançar nas negociações
provenientes de vários países do
Mercosul”, acrescentou.

O porta-voz informou que a
União Europeia “continua empe-
nhada nessa negociação e na troca
de oferta. Estamos em contato com
o Mercosul e vamos acertar com
eles em uma data o mais cedo pos-
sível para garantir uma troca de
ofertas que irá ajudar a avançar o
processo de negociação”.

Quanto à resistência da França,
Irlanda e Polônia — uma das preo-
cupações dos empresários brasi-
leiros —, não há nenhuma surpre-
sa, dizem fontes em Bruxelas. Os
três países se preocupam especial-

Paraguai quer retomar participação
ativa no bloco já a partir de janeiro
De Brasília

Em visita ao Brasil, o ministro
das Relações Exteriores do Para-
guai, Eladio Loizaga, afirmou
que seu país quer voltar a “parti -
cipar ativamente do Mercosul” e
já deve integrar a próxima reu-
nião da cúpula, em janeiro. Ele
se reuniu ontem com o ministro
brasileiro das Relações Exterio-
res, Luiz Alberto Figueiredo,
quando discutiram as relações
entre os dois países, que envol-
vem acordos nas áreas de in-
fraestrutura e social. O Paraguai
espera atrair investimentos e
alavancar a indústria, após a

mente com o acesso que a carne
bovina do Mercosul poderá rece-
ber. As mesmas fontes notam, po-
rém, que a Comissão Europeia, o
braço executivo da UE, tem o man-
dato político para negociar e não
precisa da unanimidade dos paí-
ses para colocar oferta na mesa.

Hoje, o presidente francês Fran-
çois Hollande estará em Brasília,
em visita oficial, durante a qual
lançará com a presidente Dilma
Rousseff um “fórum econômico
bilateral”, que vai ser coordenado
pelos setores público e privado. O
objetivo é dobrar o volume de co-
mércio para US$ 20 bilhões até
2020, alem de ampliar fortemente
os investimentos. Os franceses
querem se aproximar especial-
mente do Brasil, mas sabem que
um acordo comercial é mesmo
com o Mercosul e que terão de fa-
zer concessões na área agrícola.

Fontes em Bruxelas enfatizam,
por outro lado, que é preciso rapi-
dez na negociação. Afinal, a UE já
ofereceu cota para carne bovina
para o Canadá. No total, o poten-
cial de exportação canadense pode
chegar a 100 mil toneladas. Na ne-
gociação UE-Estados Unidos, a ex-
pectativa é que os americanos abo-
canhem no mínimo 100 mil tone-
ladas de cota de carne bovina. Co-
mo os europeus alegam que só
tem “um bolso” para concessões, o
que sobrar para o Mercosul poderá
ser menor do que as 100 mil tone-
ladas de carne bovina oferecidas
na proposta europeia de 2004.

Ao fim do encontro no Rio, re-
presentantes brasileiros evitaram
comentar a resistência da França,
Irlanda e Polônia ao acordo birre-
gional. Mas um membro do Itama-
raty considerou a postura da Fran-
ça — a maior produtora agrícola
da UE especialmente preocupada
com o acesso sul-americano ao
mercado de carnes europeu— co -
mo algo previsível. “A França deles
é a nossa Argentina”, disse.

Um novo encontro entre os paí-
ses do Mercosul ainda não foi mar-
cado. Na próxima semana, os paí-
ses vão trocar suas ofertas e outras
informações por email.

europeus estavam. Mostrou-se o
c o n t r á r i o”, afirmou Carlos Abi-
jaodi, diretor de Desenvolvimen-
to Industrial da confederação.

A CNI agora pede ao governo
brasileiro que pressione a União
Europeia para definir a nova data
de entrega da proposta e para
que sejam abertas novas frentes
de negociação de acordos co-
merciais com outros países e blo-
cos. A ampliação do atual acordo
de comércio com o México, con-
finado ao setor automotivo, e o
início de tratativas para negocia-
ções com os Estados Unidos e Ca-
nadá são iniciativas apoiadas pe-
los industriais.

Também gerou reclamação a
postura dos europeus antes de pe-
dir o adiamento sobre o acordo,
em negociação desde 2004. O co-
missariado do bloco rechaçou, na

última reunião realizada sobre o
tema, a possibilidade de os países
do Mercosul negociarem o acordo
com listas separadas e cronogra-
mas diferentes de implementação
do que porventura viesse a ser ne-
gociado. O cenário estava sendo
considerado pelo Brasil em função
da resistência argentina em apre-
sentar proposta.

Segundo o diretor da Fiesp, a UE,
na negociação com o Pacto Andi-
no - bloco que congrega Bolívia,
Peru, Equador e Colômbia - abriu
precedente sobre o tema ao utili-
zar a opção de negociações com
listas separadas por países.

“Confesso que queremos o
acordo, mas o outro lado terá
que apresentar uma proposta
muito razoável para avaliarmos
se vale a pena ou não seguir em
f r e n t e”, disse Marconini.

inauguração de uma linha de
transmissão de energia entre a
usina de Itaipu e Assunção.

O ministro paraguaio disse aos
jornalistas, em Brasília, que a
aprovação, pelo Senado, da ade-
são da Venezuela ao Mercosul,
faz parte do processo de reinser-
ção do Paraguai ao bloco. “Era
uma medida necessária, estáva-
mos em um limbo.” Os para-
guaios querem acompanhar de
perto as negociações para cria-
ção da área de livre comércio
com a União Europeia.

Para abrir caminho para a ad-
missão da Venezuela pelo Con-
gresso paraguaio, a presidente

Dilma Rousseff articulou, duran-
te a visita do presidente Horácio
Cártes ao Brasil, que o país assu-
ma a presidência pro tempore
do Mercosul. “Estamos dispostos
a assumir essa responsabilida-
d e”, disse o chanceler paraguaio.

Após a votação no Senado, a
Câmara dos Deputados do Para-
guai também precisa aprovar o
ingresso da Venezuela, o que de-
ve ocorrer na próxima semana.
Somente quando o protocolo de
adesão da Venezuela virar lei, re-
gulariza-se a situação jurídica do
bloco. “Isso nos leva a uma situa-
ção de plena normalidade no
Mercosul”, disse Figueiredo. (AJ)

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
. 

Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 12 dez. 2013, Primeiro Caderno, p. A5.




