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Amorim diz que há "fila" para negociar com o bloco 
 
Em meio aos conflitos com os argentinos e às críticas do setor privado brasileiro, o ministro das 
Relações Exteriores, Celso Amorim, afirmou ontem que, embora haja uma percepção "crítica e até 
catastrófica" do bloco internamente, o Mercosul é "pujante" externamente. Na avaliação do 
ministro, são provas dessa força do bloco a "fila" de países dispostos a negociar um acordo de 
livre comércio com o Mercosul, como México e Canadá, e os novos membros-associados do bloco 
anunciados ontem: Venezuela, Equador e Colômbia. Chile e Bolívia já possuem o status. 
 
Mas a pujança descrita por Amorim não parece ter despertado grande entusiasmo entre os recém-
associados. A tradicional foto da "família Mercosul", que encerra as reuniões de cúpula semestrais, 
não terá a participação de dois dos três novos integrantes. Os presidentes da Colômbia, Álvaro 
Uribe, e do Equador, Lucio Gutiérrez, já descartaram presença no encontro. Seus chanceleres, que 
naturalmente os representariam, também desistiram de participar. Todos alegaram problemas 
domésticos. 
 
Só o presidente da Venezuela, Hugo Chávez, que busca visibilidade no cenário internacional, 
participará. Gutiérrez chegou a confirmar sua ida à cúpula, mas voltou atrás no fim de semana. 
Ele vive um momento decisivo nos próximos dias, com a tentativa dos opositores de tirá-lo do 
poder. 
 
A delegação argentina também está chegando atrasada. Envolvido em compromissos nos EUA e 
na Alemanha, o chanceler Rafael Bielsa faltou ao primeiro dia da reunião e só chega hoje. Bielsa 
foi representado nas discussões por Alfredo Chiaradia, secretário de Comércio e Relações 
Econômicas Internacionais. O ministro da Economia da Argentina, Roberto Lavagna, só chega no 
fim do dia, acompanhando o presidente Néstor Kirchner. Martin Redrado, presidente do Banco 
Central argentino, também não participará da reunião hoje dos presidentes das autoridades 
monetárias do bloco. 
 
O Itamaraty recebeu o aviso da ausência do equatoriano no fim de semana. Entendeu a situação, 
mas não gostou. Coronel com discurso de esquerda e populista, Gutiérrez atravessa um momento 
tão delicado que foi obrigado a aliar-se a antigos opositores para sobreviver politicamente. A 
união inclui até um acordo com o direitista Álvaro Noboa, seu principal adversário nas eleições de 
dois anos atrás. 
 
A situação da Colômbia não difere muito. Sabendo da importância dada pelo governo brasileiro à 
expansão do Mercosul, o país andino enviou na terça uma carta ao Itamaraty pedindo adesão ao 
bloco. A chancelaria brasileira convidou Uribe, mas ele declinou. Sua ministra de Relações 
Exteriores, Carolina Barco, também recusou, alegando problemas internos. 
 
Amorim minimizou a ausência dos presidentes de Colômbia e Equador. "É natural, quando existe 
um acúmulo de reuniões internacionais. Há uma dificuldade de comparecimento", disse. Ele 
ressaltou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva também não compareceu à Cúpula Ibero 
Americana em São José. Para o ministro, todos os presidentes da América do Sul, com exceção de 
Gutierrez, terão comparecido ou a reunião da Comunidade Andina das Nações, em Cuzco, ou a 
Cúpula do Mercosul, em Ouro Preto. 
 
Amorim também negou que o atraso do chanceler argentino indique falta de interesse do país 
vizinho, após os últimos conflitos comerciais. "Certamente não há um esvaziamento. A delegação 
argentina estava muito bem representada. A Argentina teve uma participação ativa na reunião". 
 



A adesão dos três membros-associados é um desdobramento do acordo de livre comércio firmado 
entre o Mercosul e a Comunidade Andina. Sem um compromisso de progressiva eliminação das 
tarifas de importação, os vizinhos não podem negociar sua entrada no bloco liderado pelo Brasil. 
 
Na prática, entretanto, existem poucas obrigações para os membros-associados. Eles fazem parte 
do Foro de Consultas e Concertação Política do Mercosul, além de comprometer-se com a cláusula 
democrática que os desfilia automaticamente do bloco em caso de golpe de Estado. Mas as ações 
da política externa quase não passam pelos fóruns do Mercosul. 
 
Os próprios sócios plenos não conseguem se entender. A Argentina contraria a principal pretensão 
brasileira na área externa, de assumir vaga permanente no Conselho de Segurança da ONU. O 
Uruguai não quis participar do G-20, a coalizão de países em desenvolvimento, que se aliaram às 
negociações agrícolas em Cancún. O Itamaraty lançou uma candidatura brasileira à direção-geral 
da Organização Mundial do Comércio (OMC), com potencial para atropelar o candidato uruguaio. E 
a idéia de iniciar discussões com a China esbarrou no Paraguai, que reconhece a independência de 
Taiwan e não têm relações diplomáticas com Pequim.  

 
 
Leia Mais 
 
Setor privado quer debater salvaguardas na reunião 
Daniel Rittner, Raquel Landim e Ivana Moreira 
 
Enquanto os diplomatas brasileiros preferem tirar as divergências bilaterais entre Brasil e 
Argentina da pauta da reunião do Mercosul, os empresários acham que este é o momento mais 
oportuno para resolver a questão. "Se tem havido aumento das divergências entre Brasil e 
Argentina, não podemos separar questões profundas como esta da discussão", afirmou Maria 
Tereza Bustamante. Executiva da Embraco, ela é uma das principais negociadoras dos acordos do 
setor de eletrônicos entre os dois países. 
 
Para Maria Tereza, a reunião do Mercosul em Belo Horizonte e Ouro Preto é "oportunidade 
brilhante" para discutir as salvaguardas que a Argentina quer impor, ouvindo inclusive a posição 
dos outros sócios - Paraguai e Uruguai. Segundo ela, o assunto extrapola interesses específicos 
dos dois países. "É uma infração ao marco legal do Mercosul e da Organização Mundial do 
Comércio", disse. "Se queremos mostrar ao mundo a imagem de que o Mercosul tem regras 
claras, que são respeitadas, não podemos admitir as salvaguardas", argumentou. 
 
A executiva da Embraco espera que desta cúpula saia um programa mais realista sobre as 
diferenças bilaterais. Segundo ela, este programa deve definir o dever de casa que cada setor tem 
de fazer em cada país. A cobrança do setor de eletrônicos ocorre num momento em que estão 
num impasse as negociações com a indústria argentina sobre as restrições impostas para a 
importação de lavadoras de roupa, uma medida aplicada para proteger duas fábricas locais. Os 
argentinos limitaram a participação brasileira em 35%. 
 
Luiz Carlos Auler Pereira, assessor de comércio exterior do Sindipeças, o sindicato das indústrias 
de autopeças, criticou ontem propostas para transformar o Mercosul em área de livre comércio 
em vez de união aduaneira. "Não nos interessa um passo atrás". O temor dos fabricantes de 
autopeças é que, no livre comércio, a Argentina passe a exigir maior índice de nacionalização de 
autopeças nos carros lá produzidos e reduza tarifas de importação para terceiros, o que 
prejudicaria as indústrias brasileiras que hoje exportam para a Argentina. A mesma preocupação 
atinge os setores de máquinas, equipamentos e químicos. 
 
Em defesa dos interesses da indústria argentina, empresários do país vizinho distribuíam ontem 
em Belo Horizonte cópia de documento enviado ao ministro de Relações Exteriores, Rafael Bielsa.  



No texto, os empresários dizem que o Brasil deve aceitar a fixação de salvaguardas a um conjunto 
de produtos muito afetados pela importação que debilita a indústria local. "As salvaguardas são 
necessárias especialmente para os setores de eletrodomésticos e calçados", diz o vice-presidente 
da confederação argentina de médias empresas da Argentina, Roberto Marcere. 
 
Para o presidente da Associação de Empresas Brasileiras para Integração de Mercados (Adebim), 
Michel Alaby, os empresários do Mercosul têm de pensar além do bloco, em vez de ficar 
discutindo indefinidamente as divergências internas. "O Mercosul só tem uma saída, ou se 
desenvolve para fora ou vai parar nos US$ 14 bilhões", disse. 
 
Segundo Alaby, há grandes oportunidades para o bloco na agropecuária e agroindústria para 
explorar destinos como Oriente Médio. "Podemos abrir novas possibilidades se agirmos sem 
imediatismo". 

 
 
Leia Mais 
 
Disputa das lavadoras permanece sem solução 
Claudia Facchini  
 
As negociações envolvendo as restrições comerciais impostas pela Argentina aos eletrodomésticos 
brasileiros continuam emperradas para dois produtos: lavadoras de roupa e televisores. O Brasil 
já chegou a um acordo para refrigeradores e fogões, ao negociar limites para a entrada desses 
produtos no mercado argentino. 
 
Segundo Paulo Saab, presidente da Associação Nacional de Fabricantes de Produtos 
Eletroeletrônicos (Eletros), os argentinos não forneceram dados sobre o tamanho do mercado de 
lavadoras e as projeções de demanda pelo produto, diferentemente do que foi feito com os 
demais eletrodomésticos de linha branca. "Não vamos fechar um acordo no escuro", disse Saab. 
 
A delegação argentina insiste em definir, segundo ele, a participação de mercado dos produtos 
brasileiros em 35% e garantir uma participação de terceiros países em 13%. Mas a indústria 
argentina não revela os volumes envolvidos nesses percentuais para o mercado de lavadoras. "Os 
argentinos não demonstram qualquer flexibilidade na negociação", critica Saab. No caso dos 
televisores, além de cotas, a Argentina não quer retirar a barreira tarifária imposta, de 21%. 
 
"É fundamental que essas restrições sejam tema da cúpula do Merc osul e que o governo brasileiro 
deixe sua postura de passividade e solicite a revogação imediata da Resolução 444/177, da 
Argentina, que impôs essas cotas", diz Saab. Segundo ele, as restrições infringem as normas do 
Mercosul e da OMC. 

 
 
Leia Mais 
 
Conselho aprova medidas para facilitar investimento 
Daniel Rittner, Raquel Landim e Ivana Moreira  
 
O Conselho do Mercado Comum, órgão executivo que reúne ministros de Brasil, Argentina, 
Paraguai e Uruguai, aprovou ontem 22 decisões que constarão do comunicado conjunto da Cúpula 
de Ouro Preto. Estão entre as deliberações a criação do Fundo de Convergência Estrutural, o 
regulamento para compras governamentais e o aprofundamento das regras para comercialização 
de serviços dentro do Mercosul. Também estão no pacote medidas para simplificar a instalação de 
empresas médias e pequenas de um país em outro país do bloco, reduzindo de US$ 200 mil para 
US$ 30 mil o investimento mínimo. 
 



O ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, citou a aprovação do Fundo de Convergência 
como umas das principais resoluções da reunião. Segundo ele, é um passo inicial em direção ao 
que já foi feito por outros blocos econômicos, como a União Européia (UE). Os sócios do Mercosul 
ainda não conseguiram chegar a um consenso sobre o valor deste fundo e a cota de participação 
de cada país. A expectativa é de que os recursos para financiar programas de desenvolvimento na 
região estejam disponíveis em 2006. 
 
Os ministros dos quatro países voltam a ser reunir hoje e apresentam, às 13 horas, balanço da 
reunião do Conselho do Mercado Comum. À tarde, os ministros da Fazenda e os presidentes dos 
Bancos Centrais terão encontro. 
 
À noite será realizada a primeira reunião dos chefes de Estado, em Belo Horizonte. Amanhã, o 
encontro de cúpula, que marca os 10 anos do bloco, será em Ouro Preto. 
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