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Toda segunda 
no Estadão.

Bem-vindo ao 
comportamento digital. 
Tendências em tecnologia
e últimos lançamentos.

H á muita gente falando so-
bre o comércio entre o
Brasil e a China. O superá-
vit brasileiro virou défi-

cit, os produtos chineses estão inun-
dando o mercado interno, roubando
outros no exterior, é a “desindustria-
lização” que se inicia, e daí por dian-
te, afirmam os mais exaltados. A co-
luna mesma intensificou o debate so-
bre as distorções não só com a Chi-
na, mas outros parceiros comerciais.

A colega Marcia de Chiara, em re-
portagem bem documentada, mos-
tra que, de janeiro a junho, o número
de empresas importadoras dobrou,
a maior parte voltada para a China,

enquanto o de exportadoras diminuiu.
Em julho eram 31.812 as importadoras
e, no ritmo atual, devem chegar a 40 mil
até o fim do ano. Exportadoras, 16.429.
E estão recuando.

Marcia ouviu alguns dos novos im-
portadores. Eles não estão comprando
apenas mais eletrônicos,bens de me-
nor preço, mas carros, máquinas, equi-
pamento pesados. Tudo. A demanda in-
terna aumenta e, graças ao câmbio, está
mais barato importar do que produzir
aqui. Os números do governo confir-
mam.

A indústria protesta. Está perdendo
mercado interno e no exterior. O saldo

comercial só se sustenta pela venda de
produtos básicos, minério, soja, petró-
leo. Não consegue exportar mais e a
produção declina ou estagna. Pede
ação do governo. Benjamin Steinbru-
ch, presidente da Fiesp e da CSN, afir-
ma que não adianta apenas impor so-
bretaxa a alguns produtos importados
da China ou de outros países. O gover-
no fez isso no caso da indústria de calça-
dos, que afundava. Ajudou, mas não re-
solveu. Os chineses passaram a reex-
portar para o Brasil do Vietnã (mais
127%) e Indonesia (mais77%). Até a
Malásia vendeu 3 milhões de pares nos
sete primeiros meses do ano... Tornou-
se grande “produtora” de sapatos im-

portados da China ou montados no
país e reembarcados para o Brasil. E
continua assim. Apenas um exemplo
entre muitos.

Defender não é protecionismo. Stein-
bruch, que, ao contrário do seu colega
de diretoria na Fiesp, Roberto Giannet-
ti da Fonseca, não é classificado como o
eterno “chorão”, foi mal interpretado,
no início. Ele não quer protecionismo,
mas a defesa de alguns setores mais
atingidos. Aqui, vamos esclarecer uma
questão semântica: protecionismo ca-
racteriza uma política de proteção glo-
bal, que abrange todos os setores da
economia de um país. Defesas comer-
ciais tópicas é a proteção isolada e tem-
porária que podem ser adotadas em de-
terminadas circunstâncias especiais de
concorrência “privilegiada”. A coluna
se recusa a falar em “concorrência des-
leal” porque lealdade não existe em eco-
nomia e muito menos em comércio ex-
terior. O que há é concorrência.

A China pode ser mais protecionista
porque tem uma política oficial de câm-
bio desvalorizado, custos baixos, em-
presas estatais e custos irrisórios de
mão de obra excedente. Repetimos:
não dá para competir com a China no

mercado mundial.
Mas a indústria e outros setores

exportadores nacionais precisam
mesmo de defesa? Sim,e muito. Sim-
plesmente porque não há como com-
petir com a China. Suas exportações
têm preços imbatíveis. Em fórum da
FGV realizado em SãoPaulo, Renato
Amorim, ex-secretário-executivo
do Conselho Empresarial Brasil-Chi-
na, afirma que “as empresas chine-
sas encontram ótimos engenheiros
a US$ 400 por mês. Não temos como
competir com isso”. As empresas chi-
nesas trabalham com margem muito
apertada, uma vez que não remune-
ram acionistas e não precisam dar
lucro simplesmente porque são esta-
tais.

O que existe hoje é o Estado chi-
nês competindo com as empresas
privadas brasileiras. Como diz o ex-
ministro Delfim Netto, só há dois paí-
ses no mundo inteiro que acreditam
que a China é uma economia de mer-
cado. Um, acredita com alguma dúvi-
da, é a própria China. Outro, de ma-
neira convicta, o Brasil. E conclui,
repetindo o que esta coluna não se
cansa de dizer, eles estão certos. Nós
é que estamos errados.

Jamil Chade
CORRESPONDENTE / GENEBRA

A recessão mundial deve ter
impacto na taxa de mortalida-
de dos países mais afetados e
mesmo em um aumento do nú-
mero de ataques cardíacos pe-
la próxima década. O alerta é
do Fundo Monetário Interna-

cional (FMI) que, ontem, di-
vulgou estudo sobre o impac-
to humano da crise e concluiu
que 31 milhões de postos de
trabalho foram perdidos. Isso
eleva o número de pessoas
sem trabalho a 210 milhões.

Para o FMI, se os principais si-
nais dos mercados indicam a re-
tomada do crédito e das exporta-

ções, a crise terá impacto ainda
por vários anos, inclusive para a
saúde de milhões de pessoas. A
constatação do FMI é de que re-
cessões aumentam o numero de
ataques cardíacos, doenças, de-
pressão, taxa de mortalidade e
até o abandono dos estudos por
filhos de desempregados.

“A grande recessão criou um

legado penoso de desemprego”,
disse o diretor-gerente do FMI,
Dominique Strauss-Kahn. “Esse
impacto devastador ameaça a se-
gurança, renda e dignidade de mi-
lhões de pessoas.” O que mais
preocupa o FMI é que o desem-
prego não dá sinais de queda.

O FMI cita um levantamento
feito nos Estados Unidos que

mostra que a taxa de mortalida-
de do país é afetada também pela
taxa de desemprego e pode redu-
zir a expectativa de vida em até
um ano e meio. O que mais preo-
cupa é que esse impacto pode ser
sentido por até 20 anos.

“Em termos de saúde, demis-
sões estão relacionadas com um
maior risco de ataques do cora-

ção e outras doenças relaciona-
das ao estresse”, diz o estudo.

A entidade, que na segunda-
feira realiza em Oslo uma cúpula
para lidar com o impacto huma-
no da crise, adverte que não está
na hora de retirar os incentivos
para o crescimento econômico.
Críticos, porém, dizem que o
FMI tem sido cínico, já que de-
sembarcou na Grécia para fazer
a reforma das contas públicas
exigindo demissão de milhares
de funcionários públicos, redu-
ção de salários e outras medidas.

Recessão terá impacto na taxa de mortalidade, diz o FMI
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