
O Brasil venceu, há cinco
anos, uma disputa contra a
União Europeia em torno das
vendas do açúcar. A OMC con-
denou as exportações euro-
peias e a UE foi obrigada a limi-
tar suas vendas no mercado
internacional. Qualquer volu-

me de açúcar que ultrapassas-
se a marca estabelecida pela
OMC seria considerado como
exportação ilegal. A queixa é
apenas uma forma de pressio-
nar os europeus e não se trata
de uma disputa legal nos tribu-
nais da OMC. Agora, em Bruxe-
las, a Comissão Europeia admi-
te que pelo menos alguns ajus-
tes terão de ser feitos nos sub-
sídios, como inclui uma limita-
ção dos subsídios a grandes
fazendeiros.

Balança comercial acumula no
ano superávit de US$ 1,682 bilhão
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A opinião pública americana co-
meçou a reagir ao fundo de US$
147 milhões prometido pelo go-
verno dos Estados Unidos aos
produtores brasileiros de algo-
dão. Editoriais e blogs de jornais

de prestígio questionam porque
o contribuinte americano vai ter
que subsidiar os produtores de
algodão dos EUA e do Brasil.

“Aoinvés de privar os produto-
res nacionais de subsídios, Wa-
shington vai pedir aos america-
nos para gastar ainda mais di-
nheiro, dessa vez para subsidiar
os agricultores brasileiros”, es-
creveu o Wall Street Journal.

A revista Time também dispa-
rou: “O que poderia ser mais ul-
trajante que os pesados subsí-
dios que o governo dos EUA des-
perdiça com os ricos fazendei-

ros americanos de algodão? Que
tal os pesados subsídios que o
governo pode começar a desper-
diçar com os ricos produtores de
algodão brasileiros?”

Uma blogueira do San Francis-
co Chronicle resumiu a irritação
está por trás da crítica dos jor-
nais americanos: “Aparentemen-
te não passou pela cabeça da ad-
ministração Obama ou do Con-
gresso acabar com os subsídios”.

O fundo de US$ 147 milhões
faz parte de um pacote de com-
pensações oferecido pelos EUA
ao Brasil na semana passada pa-

ra evitar a retaliação contra pro-
dutos americanos, após proces-
so vencido pelo Brasil na Organi-
zação Mundial de Comércio.

Nos textos, os jornais america-

nos reconhecem como justa a vi-
tória brasileira e não criticam
nem a ameaça de retaliação. O
problema da opinião pública
americana é a maneira como a
administração Obama está lidan-
do com isso.

Para o especialista em comér-
cio e mentor do painel do algo-
dão, Pedro de Camargo Neto, a
reação é positiva para a batalha
brasileira pelo fim dos subsídios
americanos. “A criação desse
fundo trouxe o assunto dos sub-
sídios agrícolas novamente para
o debate nos EUA”, disse.

Camargo Neto acredita que o
fundo vai manter o “holofote” so-
bre o algodão na reforma Farm
Bill (Lei agrícola) dos EUA em
2012. Como as restrições fiscais
americanas aumentaram após a
crise, a pressão para reduzir os
subsídios deve crescer.

Aftosa. Também irritou os ame-
ricanos Obama ter prometido
considerar Santa Catarina como
área livre de febre aftosa. “Os
EUA também balançaram sua va-
rinha de condão e declararam o
Estado brasileiro de Santa Cata-
rina como área livre de doenças.
E nós aqui que pensávamos que
o boicote à carne bovina tinha
realmente a ver com questões sa-
nitárias”, disse o WSJ.
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Mesmo que o governo decida in-
cluir no pacote de ajuda ao setor
exportador uma medida para
acelerar a devolução dos crédi-
tos tributários, a solução deve va-
ler apenas para os créditos que
forem gerados no futuro. Uma
fonte do governo disse à Agência
Estado que “provavelmente” o
estoque de créditos não teve ter
liberação mais rápida do que
ocorre hoje para não afetar o flu-
xo de caixa da Receita Federal.

Depois de ter descartado vá-
rias vezes a medida, o ministro
da Fazenda, Guido Mantega, afir-
mou na semana passada que o
governo continuava a estudar
uma proposta para garantir a de-
volução mais rápida dos créditos
das empresas exportadoras.

Hoje a Receita demora até cin-
co anos para conferir a veracida-
de dos créditos e devolvê-los. Es-
ses créditos são gerados quando

as empresas compram insumos
para produzir bens destinados à
exportação. Além da questão fis-
cal, já que o Ministério da Fazen-
da precisa garantir este ano um
superávit primário (economia
orçamentária para garantir o pa-
gamento dos juros da dívida pú-
blica) equivalente a 3,3% do Pro-
duto Interno Bruto (PIB), o téc-
nico do governo explica que há
questões operacionais que tam-
bém precisam ser resolvidas, co-
mo a criação de um software que
permita compensar os créditos
menores de forma mais rápida.

Pressões. A medida é a princi-
pal reivindicação do setor expor-
tador, que sofre com a competiti-
vidade acirrada no mercado in-
ternacional após a crise interna-
cional. Nas últimas semanas, de-

pois das notícias de que a medi-
da ficaria fora do pacote, os em-
presários se mobilizaram e pas-
saram a pressionar o governo pa-
ra reverter esta decisão.

A questão também serviu para
que o candidato do PSDB, José
Serra (SP), criticasse a falta de
ação do governo Lula no comér-
cio exterior. Irritado, o presiden-
te Luiz Inácio Lula da Silva co-

brou dos ministros medidas que
ajudem os exportadores a en-
frentar a concorrência chinesa.

O anúncio das medidas estava
previsto para março, mas o técni-
co do governo avalia que serão
necessárias pelo menos mais
três semanas para que tudo fi-
que pronto. Ele acredita que
uma nova reunião entre Mante-
ga e o ministro do Desenvolvi-

mento, Miguel Jorge, ocorrerá
na próxima semana. Nesta sema-
na, Miguel Jorge está fora do
País liderando uma missão co-
mercial. Se concluídas após a reu-
nião dos ministros, as medidas
ainda serão submetidas a Lula
antes de serem anunciadas.

No pacote em estudo estão a
criação de um Eximbank – insti-
tuição voltada ao financiamento
das exportações, que ficará su-
bordinada ao BNDES – e de um
fundo garantidor de crédito para
exportação. A redução de tribu-
tos que tenham impacto direto
no custo do produto brasileiro a
ser exportado também deve fa-
zer parte do pacote.

Outra medida é a possibilida-
de de micro e pequenas empre-
sas não incluírem no faturamen-
to o resultado com as vendas ex-
ternas para continuarem enqua-
dradas no Simples (sistema de
tributação simplificado). Final-
mente, o governo deve reduzir
de 60% para 40% do faturamen-
to a fatia de vendas externas que
define uma empresa como pre-
ponderantemente exportadora
– conceito que garante benefí-
cios tributários do governo.
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Opinião pública nos EUA reage contra fundo do algodão

Benefício a exportador
valerá só para o futuro

● Empresa exportadora
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UE usa
crise para
justificar
subsídios
Ministro francês diz que é contra qualquer
reforma que reduza o apoio ao agricultor
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“Parece insano, mas...
bem-vindo à política agrícola dos
Estados Unidos”

Brasil derrotou
subsídios da UE
na OMC

● EUA criticam os EUA

40 % do faturamento com
vendas externas é o que deverá
definir uma empresa exportadora.
A proposta vai estar no pacote de
benefícios aos exportadores.
Atualmente, o índice é de 60%

Contra as regras. Açúcar exportado pela União Europeia viola regras internacionais por ser subsidiado, acusa o Brasil

Força. Devolução de créditos favoreceria exportações do País
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A crise na Europa contamina a
reforma dos subsídios agríco-
las e é usada como pretexto
por França e outros governos
para manter o sistema de
apoio de mais de 40 anos. On-
tem, os países europeus inicia-
ram o debate sobre a reforma
de sua política de subsídios,
no mesmo dia em que o Brasil
enviou mais uma queixa à Or-
ganização Mundial do Comér-
cio (OMC) alertando que a UE
está violando regras interna-
cionais ao subsidiar as expor-
tações de açúcar, alegando
que seriam medidas apenas
temporárias diante da crise.

Para defensores do apoio esta-
tal, a situação mundial é a descul-
pa que esperavam para anunciar
que não há como reduzir os sub-
sídios nesse momento ao setor
agrícola, com o risco de gerar um
desemprego ainda maior. A Eu-
ropa atingiu uma taxa de 10% de
desemprego, o maior desde a
criação do euro. Além disso, a re-
cuperação econômica não ocor-
reu por enquanto.

O cenário acaba sendo perfei-
to para os governos que querem
manter os subsídios. A reforma
entraria em vigor em 2014, mas
precisa começar a ser desenhada
agora. Um projeto de lei precisa
estar concluído já em inícios de
2011. Por ano, a UE destina mais
de 55 bilhões de euros em subsí-
dios, 40% do orçamento do blo-
co. O valor é equivalente a 100
euros por cada cidadão europeu.

O governo francês tem sido o
mais vocal na defesa dos subsí-
dios. O ministro da Agricultura,
Bruno Le Maire, indicou na se-
mana passada que seria contra
qualquer reforma que reduza
apoio aos fazendeiros. A França
é o país que mais recebe subsí-
dios e deixou claro que vai conti-
nuar defendendo a manutenção
do sistema. Seu presidente, Nico-
las Sarkozy, alertou que estava
disposto a provocar uma crise na
relação entre os países euro-
peus, mas não abriria mão dos
subsídios.

O comissário agrícola da UE,
Dacian Ciolos, também indicou
que a crise irá pautar sua refor-
ma. Segundo ele, a lenta recupe-
ração da economia justifica a ne-

cessidade de manter um apoio
forte aos agricultores, mesmo
diante das críticas dos países
emergentes.

Para ele, a crise mostrou que a
política agrícola comum da UE é
“mais importante que nunca”.
“A falta de uma intervenção po-
de custar muito mais no médio
prazo”, alertou. Sua avaliação é
de que, em tempos de crise, inter-
venções devam ser autorizadas,
enquanto o mercado deve predo-
minar no restante do tempo. Ele
ainda negou que o impacto para
os países emergentes seja pesa-
do, alegando que a Europa já re-
duziu seus subsídios mais distor-
cidos.

Diplomatas brasileiros aler-
tam que criar um mecanismo
que permita subsídios todas as
vezes que haja uma crise seria pe-
rigoso, já que a própria declara-
ção dependeria dos europeus, o
que abriria a oportunidade para
que inundem o mercado de sub-
sídios.

Já outros estão fartos de desti-
nar recursos para um segmento
da economia que emprega ape-
nas 4% da população. O partido
liberal holandês já indicou que
pode cortar sua contribuição
anual à UE pela metade se os sub-
sídios não forem reformados.
Reino Unido e a Suécia também
defendem corte dos subsídios.

Jornais consideram
vitória do Brasil justa,
mas questionam fato de
contribuinte americano
subsidiar brasileiros

Devolução mais rápida
dos créditos de empresas
exportadoras deve valer
apenas para os créditos
gerados após a medida
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A balança comercial brasileira
acumula superávit de US$ 1,682

bilhão no ano, até 11 de abril. O
saldo é 61,1% menor que o de
igual período de 2009 (US$ 4,325
bilhões). Apesar da queda no su-

perávit, a corrente de comércio
(soma das exportações e impor-
tações) no período, de US$
86,198 bilhões, é 29,6% maior
que a do mesmo período do ano
passado (US$ 66,510 bilhões).

As exportações no ano somam
US$ 43,940 bilhões, com média
diária de US$ 655,8 milhões, um

aumento de 25,9% em relação à
média de igual período de 2009
(US$ 520,9 milhões). As importa-
ções totalizam US$ 42,258 bi-
lhões, com média diária de US$
630,7 milhões, uma alta de 37,9%
em relação ao mesmo período
de 2009 (US$ 457,3 milhões).

Apenas até o dia 11 de abril, a

balança comercial brasileira acu-
mula superávit de US$ 790 mi-
lhões. Segundo os dados divulga-
dos pelo Ministério do Desenvol-
vimento, Indústria e Comércio
Exterior, no mês as exportações
somam US$ 4,711 bilhões, com
média diária de US$ 785,2 mi-
lhões, um aumento de 27,4% an-

te a média de US$ 616,1 milhões
em abril de 2009 e de 14,8% em
relação ao desempenho médio
de março (US$ 683,8 milhões).

No mês, as importações totali-
zam US$ 3,921 bilhões, com mé-
dia diária de US$ 653,5 milhões.
O desempenho foi 51,5% supe-
rior à média de abril de 2009.
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