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QUEM É

Raquel Landim

O Brasil tem de utilizar um “ar-
senal” de medidas para se de-
fender do yuan desvalorizado.
A afirmação não é choradeira
de empresário prejudicado pe-
la concorrência da China, mas
o diagnóstico de uma ex-fun-
cionária do Itamaraty, a eco-
nomista Vera Thorstensen,
que por 15 anos foi a principal
assessora econômica da mis-
são brasileira na Organização
Mundial do Comércio (OMC)
em Genebra.

Ela já identificou as armas à
disposição do País: tarifas con-
tra dumping (que é vender abai-
xo do preço de custo), salva-
guardas (taxas que protegem
contra invasão de importa-
ções), barreiras técnicas e até
uma lei do presidente Juscelino
Kubitschek que permite ao Bra-
sil elevar as tarifas de importa-
ção contra países que utilizem
o câmbio como subsídio.

“O câmbio chinês manipula
os preços. É um subsídio desla-
vado”, disse Vera ao Estado. A
especialista afirma que a políti-
ca cambial do gigante ameaça a
existência da OMC. “A China
usou as regras da OMC para se
tornar a maior exportadora
mundial e agora está minando
os alicerces da organização.”

Com 30 anos de experiência
em comércio internacional, Ve-
ra voltou ao Brasil para criar o
Centro de Comércio Global e
Investimentos (CCGI) na FGV.
O objetivo é melhorar a qualida-
de técnica do País nessa área.

● Existe uma guerra cambial em
curso no mundo?

Não só existe uma guerra cam-
bial, como estamos em uma
guerra comercial. A China en-
trou na OMC em 2001 e pagou
caro – cortando tarifas de im-
portação e alterando leis – por-
que precisava das regras multi-
laterais para se proteger contra
a discriminação dos outros paí-
ses. Desde 2008, os chineses
desvalorizaram artificialmente
sua moeda. A China é membro
da OMC e com essa política des-
cumpre as regras e mina os ali-
cerces da organização. É um
subsídio deslavado à exporta-
ção. Além disso, o yuan desvalo-
rizado cria uma tarifa extra ao
redor da China, que protege
seu mercado interno. Daí é pos-
sível entender porque a exporta-
ção do Brasil para a China é ape-
nas soja e minério. Por que ne-
nhum país denuncia isso? O
que está por trás desse silêncio?
Não denunciam porque suas
empresas têm investimentos
na China.

● Por que a política cambial chi-
nesa mina os alicerces da OMC?
Quando um país pratica uma
desvalorização por mais de dois
anos, força os países em volta a
fazerem a mesma coisa. Hoje te-
mos todo um bloco na Ásia
com moeda desvalorizada. No

momento em que a China des-
valoriza sua moeda em 25% por
um bom tempo, torna inútil o
sistema da OMC. Há 10 anos es-
tamos discutindo baixar ou não
as tarifas de importação em 1%
a 2%. A negociação de tarifa tor-
na-se ridícula diante da desvalo-
rização cambial da China.

● Taxa de câmbio é competência
da OMC ou do FMI?
Quando o Gatt (sigla em inglês
para Acordo Geral de Tarifas e
Comércio, que antecedeu a
OMC) foi negociado, ficou deci-
dido que taxa de câmbio e ba-
lança de pagamentos eram as-
suntos do Fundo Monetário In-
ternacional, que a OMC cuida-
ria de comércio, e o Banco Mun-
dial de crédito. Dizer se uma

moeda está ou não desvaloriza-
da é competência do FMI. Ago-
ra, o caso da China está desvir-
tuando o comércio. Se nada
ocorrer na reunião do G-20 em
novembro, os americanos vão
ser forçados a aplicar uma tari-
fa anti-subsídio contra a China.
E os chineses já disseram que
vão recorrer à OMC. Logo, o as-
sunto mais delicado do mundo
de hoje estará nos tribunais da
OMC.

● A OMC tem mecanismos para
lidar com isso?
Sim e sem mexer em nada nos
seus acordos. Em primeiro lu-
gar, tem um artigo do velho
Gatt que diz que nenhum país
pode usar o câmbio para frus-
trar os objetivos do acordo, que

é liberalizar o comércio. O FMI
já disse que a China está mani-
pulando substancialmente sua
moeda. Em segundo lugar, é
proibido subsidiar a exporta-
ção. É claro que câmbio desvalo-
rizado é um subsídio à econo-
mia como um todo, mas é uma
questão de bons advogados pro-
varem que afetam empresas
100% exportadoras. Um tercei-
ro caminho é a valoração adua-
neira: um país pode reajustar
suas tarifas para compensar dis-
torções.

● A Câmara dos Deputados dos
EUA aprovou um aumento de tari-
fas contra a China para compen-
sar o yuan desvalorizado. Se pas-
sar no Senado, pode ser o ponta-
pé de uma guerra comercial co-

mo a de 1930?
Não deve chegar a tanto, por-
que os países hoje são espertos.
Ninguém vai chegar a 1930 e fe-
char as fronteiras. Hoje tudo é
negociação.

● O Brasil também deveria reagir
ao yuan desvalorizado?
Tenho acompanhado vários es-
tudos sobre a competitividade
do Brasil em relação à China e
estou assustadíssima. O custo
do quilo de uma máquina chine-
sa é um terço da brasileira. A de-
sindustrialização é evidente. En-
tão o que a indústria brasileira
pode fazer? Primeiro, pedir anti-
dumping provisório, que pode
ser concedido em três meses.
Segundo, pedir salvaguarda es-
pecial contra a China. Quando
a China entrou na OMC, foi de-
cidido que os países poderiam,
até 2013, usar uma salvaguarda
especial se ocorresse um impor-
tação excessiva. Essa salvaguar-
da é mais simples de aplicar,
mas até agora só estão em vigor
quatro em todo o mundo. A Chi-
na considera a salvaguarda espe-
cial injusta e deixou claro que
retaliaria o país que a utilizasse.
No Brasil, teve um discussão
enorme e optaram por só apli-
car antidumping. Está na hora
de retomar isso. Nossas pesqui-
sas encontraram ainda uma lei,
do ex-presidente Juscelino Ku-
bitschek. A lei de JK diz que “po-
derá ser alterada a alíquota rela-
tiva ao produto de um país que
desvalorizar sua moeda ou con-
ceder subsídio à exportação”. É
exatamente o caso da China.
Outra alternativa é usar barrei-
ras técnicas e exigir que todo
produto importado da China se-
ja certificado. Deveríamos fazer
um arsenal de medidas.

● A sra. não fica preocupada
com a retaliação? As exporta-
ções brasileiras são muito depen-
dentes das vendas de soja e mi-
nério de ferro para a China.
Tudo é negociação política. O
fato é que o setor industrial
tem direitos. O que nós quere-
mos é pressão.

● Qual seria o impacto dessa
ofensiva no relacionamento bila-
teral entre Brasil e China?
O que eu quero é abrir um espa-
ço especial de negociação. Não
existe guerra de fato hoje. São
guerras verbais. A questão é di-
zer ao governo chinês: tenho
bons argumentos, tenho razão
de reclamar, vamos negociar.

● Qual é sua expectativa em rela-
ção à próxima reunião do G-20?
É preciso subir o tom contra a
China. O discurso chinês de
que não vai mexer no yuan por-
que destruiria a sua economia,
não pode mais funcionar.

Vera Thorstensen,

OBrasil ainda não é a China
da América Latina, pelo
menos por enquanto, mas
a manter o atual cresci-

mento, pode melhorar ainda mais as
taxas de risco na região. É o que cons-
ta do relatório da Moody’s divulgado
esta semana.

Dois dos 28 países latino-america-
nos classificados pela agência têm
perspectivas positivas, incluindo o
Brasil, e outros três estão em proces-
so de revisão para uma possível eleva-
ção de rating. O bom desempenho
econômico ficou ainda mais claro na
redução da diferença entre os ratings
soberanos latino-americanos e os de
outras regiões.

Mais importante, esse desempenho
positivo se acentuou nos dois primeiros
trimestres do ano. Sete países tiveram
seus ratings elevados em 2010: Jamaica,
República Dominicana, Nicarágua, Gua-
temala, Panamá, Chile e Costa Rica.

Para Mauro Leos, economista sênior
da Moody’s, “a elevação dos ratings de-
ve-se a uma melhora nas condições ma-
croeconômicas da América Latina asso-
ciada a uma menor vulnerabilidade a
choques externos, à forte retomada eco-
nômica após a crise global e a uma ten-
dência de queda das cargas de dívida”.

China e Brasil. Para ele, é cada vez
mais acentuada e marcante a influência
do Brasil e da China na região. Há um

forte aumento das relações comerciais
da China e do Brasil com os países latino-
americanos. As exportações dos países
da região para o Brasil aumentaram 46%
nos sete primeiros meses do ano. “A Chi-
na é a parceira natural da América Lati-
na com o aumento das importações de
commodities da Argentina, Brasil, Chi-
le, Costa Rica, Peru e Venezuela. Na últi-
ma década, cresceram mais de 20% ao
ano”, lembra Leos.

Mas seria só isso? O comércio inter-
regional e com a China seria a explica-
ção? Não, afirma Leos. Os países da re-
gião estão fazendo um bom trabalho. “A
elevação de preços tem sido usada pela
maioria dos governos latino-america-

nos para reduzir a dívida, acumular ati-
vos e reforçar as reservas internacio-
nais. Isso fortalece os perfis de crédito e
exerce pressão positiva sobre os ratin-
gs”, diz Leos.

Caso o Brasil se torne um motor regio-
nal em termos de desempenho econô-
mico, pode beneficiar-se do fortaleci-
mento dos ratings de seus vizinhos nos
próximos anos. “O boom econômico
que ocorre no Brasil tem aumentado a
estabilidade macroeconômica em ou-
tros países da América do Sul e pode
continuar tendo efeitos positivos por
causa da escala de sua economia.”

Os impactos diretos do Brasil na Amé-
rica Latina seriam o comércio e os inves-
timentos diretos na região. Já as influên-
cias indiretas incluem a visão otimista
dos mercados financeiros internacio-
nais em relação à América Latina, apoia-
da pelo fato de o Brasil representar um
modelo de boas políticas econômicas.

Pode melhorar. Apesar das condições
favoráveis e do apoio da China e do Bra-
sil, é importante notar que o rating sobe-
rano médio da América Latina ainda es-
tá três níveis abaixo da média do univer-
so de ratings soberanos classificados pe-
la Moody’s, diz Leos. Além disso, a
maior parte dos países latino-america-
nos são classificados no intervalo de B a

Caa, a categoria mais baixa na escala
de ratings. “Sendo assim, apesar das
recentes elevações e do estreitamen-
to entre os ratings, ainda há espaço
para melhorar.”

É possível? Os fatores positivos
que levaram a América Latina a resis-
tir à crise continuam presentes. Ba-
lanços públicos fortalecidos, robus-
tos sistemas bancários, forte posição
de reservas internacionais. “Se os go-
vernos não se tornarem complacen-
tes, ao longo do tempo, haverá condi-
ções para maior redução entre a dife-
rença dos ratings da América Latina
e de outras regiões.”

Brasil e China são importantes pa-
ra manter esse cenário.

O que pode atrapalhar. Para a colu-
na, o que pode conter esse processo
continua sendo o ressurgimento do
protecionismo cambial, o estreita-
mento de mercados e a dependência
crescente da exportação de matérias-
primas. E isso porque está em grande
parte concentrada na China, país que
já se tornou nosso parceiro-competi-
dor. Ela pode ser confiável para ou-
tros latino-americanos. Para nós, to-
da a crise comercial e cambial come-
ça e acaba lá. A China precisa mudar.
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Ex-assessora do
Itamaraty em Genebra
diz que chineses estão
minando os alicerces
do comércio global

‘Brasil deve
usar arsenal
contra
a China’

ALBERTO
TAMER

✽ Economista e matemática,
é especialista em comércio
internacional há 30 anos. Foi
a principal assessora econô-
mica da missão brasileira na
OMC, em Genebra, durante
os últimos 15 anos. É profes-
sora da Fundação Getúlio Var-
gas e voltou ao Brasil para
fundar o Centro de Comércio
Global e Investimentos (CC-
GI), que vai formar especialis-
tas nessa área.

O Brasil é a nova China?

Manipulação. ‘O câmbio chinês manipula os preços. É um subsídio deslavado’, diz Vera

economista

Text Box
    

Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 10 out. 2010, Economia & Negócios, p. B8.




