
Por Doha, indústria flexibiliza posição  
Raquel Landim 
 
A indústria brasileira flexibilizou sua posição e aceitou um corte mais profundo nas tarifas de 
importação, o que significa que um número maior de produtos pode ser efetivamente atingido 
pelas negociações da Rodada Doha, da Organização Mundial de Comércio (OMC).   
 
Os empresários admitem negociar que o imposto médio de importação consolidado pelo Brasil 
na OMC seja reduzido dos atuais 30% para algo entre 11,4% e 13,6%, dependendo dos 
ganhos em agricultura. A posição da indústria estava em, no máximo, 14,7%. Mesmo assim, 
os percentuais ficam acima da média de 10,75% efetivamente aplicada.   
 
"Se pretendemos que a Rodada chegue a algum resultado, chegou a hora de explicitar 
posições", disse ao Valor Carlos Mariani, coordenador da Coalização Empresarial Brasileira 
(CEB), grupo criado para dialogar com o governo nos acordos comerciais. "Já passamos da 
hora dos desejos, estamos no momento do que é factível", enfatizou.   
 
O número de produtos "perfurado" pelo corte - cujas tarifas aplicadas serão realmente 
reduzidas - aumenta significativamente. Em vez de 2.477 itens, ou 28% do total de linhas 
tarifárias, o intervalo da negociação está entre 3.441 e 5.031, o que representa 39% a 57% 
do total.   
 
Ao adotar essa posição, a indústria brasileira concorda com o que está previsto na nova versão 
do texto da OMC, divulgada recentemente pelo mediador da negociação industrial, embaixador 
Don Stephenson. No jargão diplomático, significa utilizar na complicada fórmula que reduzirá 
as tarifas coeficiente entre 19 e 26. O Brasil, que já defendeu coeficiente 35, ainda insistia em 
30.   
 
"Os coeficientes agora são trabalháveis. Isso não significa que já foi batido o martelo", disse 
Mariani. Segundo ele, as negociações em Genebra, sede na OMC, permitiram que o coeficiente 
ficasse em 26, no máximo, em vez de 23 como estava previsto antes. Em compensação, os 
coeficientes 35 ou 30 desapareceram.   
 
A mudança de posição da indústria brasileira só foi possível porque o novo texto associou 
diretamente o nível de ambição na redução de tarifas à quantidade de produtos "sensíveis", 
que sofrerão cortes menores. Traduzindo: se o país optar por um coeficiente maior, que reduz 
mais profundamente a tarifa, terá direito a mais produtos sensíveis.   
 
A nova regra sugerida pelo mediador prevê que coeficientes 24, 25 e 26 não tenham qualquer 
direito a flexibilidade, coeficientes 22 e 23 conseguem 885 produtos sensíveis, enquanto 
coeficientes 19, 20 e 21 significam entre 1062 e 1239 produtos sensíveis.   
 
Por uma questão matemática, Mariani argumenta que pode ser melhor para o Brasil optar por 
coeficientes menores, já que a quantidade de sensíveis mais do que compensa. Exemplo: do 
coeficiente 23 para o 19, o número de linhas "perfuradas" aumenta apenas 78, enquanto o 
número de sensíveis cresce 354.   
 
Ao analisar o texto, a indústria brasileira também avaliou como positivo o novo tratamento 
para uniões aduaneiras. O texto incorpora a demanda do Mercosul de apresentar listas de 
sensíveis em conjunto e excluir o comércio intrabloco do cálculo. Essa flexibilidade provocou 
polêmica com os países ricos, que são contra.   
 
Os empresários se reúnem hoje com o embaixador Roberto Azevedo, o principal negociador 
brasileiro, que deve assumir em breve a chefia da missão do Brasil em Genebra. Pela manhã, 
Azevedo e sua equipe conversam com a indústria. À tarde, é a vez da agricultura. Os 
encontros serão na sede da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp).   
 
As reuniões foram marcadas a pedido do Itamaraty. Com a Rodada Doha próxima de um 
desfecho positivo ou negativo, o governo intensifica os contatos com o setor privado. Segundo 



um experiente negociador, o objetivo é relatar a situação em Genebra e ouvir as dúvidas dos 
empresários para "calibrar" a posição negociadora do Brasil, porque "a negociação nunca 
esteve tão próxima do fim".   
 
A expectativa da indústria em relação à reunião é grande. Os empresários querem que o 
embaixador brasileiro "jogue uma luz" sobre a posição da Argentina, que insiste em bloquear 
as negociações, apesar das novas flexibilidades, por conta do plano de reindustrialização do 
país. Outros temas de interesse são a má reação dos países ricos ao novo texto e a 
condenação definitiva da OMC aos subsídios americanos no painel do algodão.   
 
"Vamos principalmente ouvir o governo, porque a situação piorou muito nos últimos dias", 
afirmou Mário Marconini, diretor de relações internacionais da Fiesp. Segundo ele, a indústria 
brasileira teme que os Estados Unidos peçam um esforço maior dos países em 
desenvolvimento para compensar cortes de subsídios agrícolas que sejam suficientes para 
cumprir o painel. "Não tem o menor cabimento. São duas coisas separadas. A indústria não 
aceita pagar mais pelo painel do algodão", reforçou.   
 

 
Leia mais: 
 
Ministros marcam nova reunião "decisiva" para a Rodada  
Assis Moreira 
 
Reuniões de mais de 30 ministros, ontem em Paris, resultaram no único acordo que eles 
parecem capazes de fazer atualmente na Rodada Doha: enviarão seus principais negociadores 
a Genebra na semana que vem para o que é apresentado como o encontro crucial para tentar 
um acordo agrícola e industrial proximamente. "A próxima semana vai definir o sucesso ou 
fiasco de Doha", advertiu o comissário europeu de Comércio, Peter Mandelson. "Doha vive 
seus momentos mais críticos desde que foi lançada (há sete anos)", completou a 
representante comercial dos EUA, Susan Schwab.   
 
Em Paris houve um diálogo de surdos: países ricos cobrando concessões na área industrial e os 
emergentes retrucando com pedidos para mais cortes de subsídios agrícolas. A frustração 
toma conta de todo mundo. Nas entrevistas, há cada vez menos jornalistas e as perguntas 
quase evitadas para não se ouvir os mesmos argumentos.   
 
Mandelson reclamou que alguns países querem o fiasco da rodada, sem citar nomes. Mais 
tarde, respondeu ao Valor que queria ouvir do ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, 
que o Brasil continua engajado na negociação. Os europeus reclamam informalmente que o 
país mostra menos pressa por um acordo e que a Índia é ainda pior.   
 
"Ainda queremos a rodada Doha, mas não venham nos vender um carro usado a preço de 
novo e excessivamente caro", afirmou Amorim, avisando que Doha não vale mais o preço de 
dois anos atrás, porque subsídios e tarifas agrícolas já estão caindo. "O Mercosul não está à 
venda", disse, afastando pressões na área industrial.   
 
Em contrapartida, Amorim cobrou o máximo de ambição na liberalização agrícola, para 
reequilibrar as regras do comércio internacional. Mas se isso não for possível agora, quer que 
os países assumam o compromisso político de eliminarem os subsídios agrícolas após o 
período de implementação da Rodada Doha, que normalmente toma cinco a oito anos. 
Questionada, Susan Schwab não quis comentar a proposta.   
 
A Argentina indagou o que afinal os Estados Unidos estão pagando nessa rodada, já que a 
Farm Bill, a lei agrícola, é um retrocesso e amplia as subvenções. Já o Japão, na posição 
oposta na área agrícola, reuniu um grupo de países interessados na liberalização industrial e 
estimou que o atual texto não serve, alegando que tem exceções demais para os emergentes 
protegerem setores industriais.   
 



O mediador da negociação industrial, Don Stephenson, quer manter os negociadores em 
Genebra até que saia algum resultado - avanço ou fiasco. Em caso de progresso, o diretor-
geral da OMC, Pascal Lamy, poderá então convocar uma reunião ministerial para o fim deste 
mês ou início de julho em Genebra. Mandelson e Schwab insistiram na importância de fechar o 
acordo rapidamente, alegando que a opinião pública está insegura sobre a globalização e um 
entendimento ajudaria a evitar a onda de protecionismo que começa a se propagar no mundo.   
 

 
Leia mais: 
 
Cingapura quer fechar acordo de livre comércio com Mercosul ainda este ano  
Cibelle Bouças 
 
Cingapura é um país pequeno, mas com metas ambiciosas. O governo do país asiático, que 
ocupa um território de 707 quilômetros quadrados (pouco menor que Campinas, em São 
Paulo) e tem uma população de 4,59 milhões de habitantes, visita os países do Mercosul para 
costurar um acordo de livre comércio, que poderá ser selado ainda neste ano. Outro objetivo, 
mais ousado e difícil, é a assinatura de um acordo de livre comércio entre dez países do 
Sudeste Asiático e Mercosul, em encontro que será realizado com governantes dos 14 países 
envolvidos em novembro, em Brasília.   
 
O plano foi divulgado na quinta-feira em encontro entre o governo de Cingapura e empresários 
brasileiros. O ministro de Indústria e Comércio de Cingapura, Lim Hng Kiang, demonstrou 
descontentamento com a demora nas decisões da Rodada Doha. "Doha está parada. A 
alternativa encontrada para avançar nas relações internacionais foi fechar acordos de 
comércio, fechados com países da Ásia e com Austrália."   
 
Cingapura mantém 13 acordos de comércio com países da Ásia e oferece essa facilidade de 
transação como atrativo aos países sul-americanos. "Essas são as regras do jogo. Os países se 
beneficiam dos acordos que Cingapura mantém com os parceiros da Ásia", afirmou o ministro. 
Da América do Sul, especialmente Brasil, o governo cingapuriano quer facilidades para o 
comércio de commodities agrícolas, produtos têxteis e energia, sobretudo etanol. O assunto foi 
discutido nessa semana em reunião com Lim Hng Kiang, o ministro do Desenvolvimento do 
Brasil, Miguel Jorge, o ministro de Minas e Energia, Edison Lobão, e representantes da 
Secretaria Especial de Portos e da Receita Federal. Segundo o embaixador brasileiro em 
Cingapura, Paulo Alberto Soares, o governo brasileiro concordou em avaliar a adoção de um 
sistema tributário mais flexível para o país.   
 
Lim Hng Kiang também informou que as empresas do seu país planejam investir no Brasil, 
sobretudo nas áreas de infra-estrutura, indústria farmacêutica e serviços voltados ao setor de 
tecnologia da informação. Cingapura tem um Produto Interno Bruto (PIB) de US$ 243 bilhões. 
Mas os acordos que mantém com países vizinhos (incluindo China e Índia) facilitam a abertura 
do Mercosul para um mercado potencial com PIB de US$ 8,78 trilhões - isso porque o país é 
uma das principais portas de entrada e saída de produtos na Ásia.   
 
Em 2007, as importações de Cingapura alcançaram US$ 396 bilhões, mais que seu PIB. Desse 
total, US$ 110 bilhões foram com a Malásia, US$ 92 bilhões com a China, US$ 66 bilhões com 
Indonésia e US$ 54 bilhões com Japão. Os negócios com o Brasil foram bem mais modestos. 
Conforme dados da Secex, o Brasil exportou à Cingapura o equivalente a US$ 1,379 bilhão, 
46% mais que em 2006. As importações aumentaram 1,75%, para US$ 1,209 bilhão. Neste 
ano, até abril, os embarques recuaram 9,7% em comparação com o primeiro quadrimestre do 
ano passado, para US$ 483,2 milhões. As importações aumentaram 34,5%, para US$ 460,5 
milhões.   
 
Entre os principais itens exportados estão petróleo, máquinas, carnes de frango, bovina e 
suína, café solúvel, barcos e equipamentos navais, catodos de níquel e ferronióbio. Na lista de 
importados estão circuitos integrados, partes e aparelhos de telefonia, óleos diesel, 
microprocessadores e outros produtos da área eletroeletrônica.   
 



A balança comercial entre os dois países totalizou US$ 2,59 bilhões em 2007 e a perspectiva 
para este ano, segundo Lim Hng Kiang, é de que o comércio bilateral atinja US$ 3 bilhões, o 
que significaria um incremento de 16%. "O Brasil, como um dos Bric, tem um potencial imenso 
de negócios. Hoje o país é o 28º no ranking da nossa balança comercial, mas caminha 
rapidamente para se tornar o 25º", afirmou o ministro.   
 

 
 
Fonte:Valor Econômico, São Paulo, 6, 7 e 8 jun. 2008, Primeiro Caderno, p. A5. 


