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Brasil lidera
abertura de
processos
comerciais
Segundo relatório da OMC, ONU e OCDE,
País abriu 1 de cada 4 processos antidumping
Jamil Chade
CORRESPONDENTE / GENEBRA

O Brasil lidera o número de investigações de defesa comercial adotados em 2010 e iniciouum decada quatro processos antidumping no mundo
neste ano. Os números foram
apresentados ontem pela Organização Mundial do Comércio, ONU e OCDE, em um relatório enviado ao G-20 sobre o
protecionismo no mundo.
Apesar de se queixar das barreiras que seus produtos enfrentam no mundo, o governo brasileiro começou a investigar a prática de dumping em 24 produtos
entre janeiro e setembro de
2010. Entre os países do G-20,
apenas a Índia superou o Brasil.
Há duas semanas, a União Europeiapreparouseuprópriorelatório indicando as medidas protecionistas adotadas por diversos países. Bruxelas indicou o
Brasil como sendo um dos mais
ativos. O governo brasileiro, porém, minimizou o relatório, chamando a UE de “cínica” diante
daquantidadedemedidasdistorcivas criadas por Bruxelas.
Orelatório da OMC foi produzido para mapear o protecionismo no mundo e servir de base
paraasdiscussões doG-20na semana que vem em Seul, na Coreia do Sul.

● Panorama

381

medidas restritivas ao comércio
foram adotadas pelos países do
G-20 desde outubro de 2008

1,8 %

do comércio mundial foi afetado
pelas medidas

24

investigações antidumping
foram iniciadas pelo Brasil entre
janeiro e setembro deste ano

Proteção. Linha de fabricação de calçados em Franca, um dos produtos que têm sido alvo de medidas antidumping do Brasil
Para a OMC, os países têm resistido ao protecionismo. As entidades alertam agora, no entanto, que a “guerra cambial” pode
mudar esse cenário, já que a desvalorização de algumas moedas
cria pressão por retaliações.
A constatação das organizações é que, desde outubro de
2008 quando a crise eclodiu, 381
medidasrestritivas comércioforam adotadas por países do
G-20.Ovolumedocomércioafetado foi de 1,8%.
O ritmo de adoção de novas
medidas tem diminuído. Entre
abril e agosto de 2009, 80 medidas foram aplicadas. Entre setembro de 2009 e fevereiro de

2010, chegou a 95. Nos últimos
cinco meses, caiu para 54.
O problema é que apenas 15%
das medidas protecionistas são
retiradas dois anos depois. Na
prática, como as medidas são
mantidas em vigor, há uma acumulação de barreiras.
Outra constatação é de que
existe um “protecionismo encoberto”,naformadeatrasosburocráticos, barreiras sanitárias –
que chegam a mais de 220 – e
barreiras técnicas, mais de 500
em 2010 e outras 700 em 2009.
“Apesar da constatação de
que o mundo resistiu à tentação
protecionista, estamos vendo
que no fundo nem sempre é as-

sim a situação real nos portos”,
afirmou James Zhan, um dos autores do relatório e economista
da Unctad.
Setores que já eram protegidos antes da crise ganharam
mais uma camada de proteção.
Os mais atingidos pelas barreiras no mundo são máquinas,
óleos, equipamentos agrícolas,
aparelho para linhas telefônicas,
biodiesel, leite e plásticos.
Brasil. No que se refere ao uso

de medidas antidumping, a
OMC constata uma redução de
20% no número de barreiras impostas pelos países em 2010,
comparado a 2009.

Mas o Brasil seguiu um caminho contrário. O governo iniciou 24 investigações antidumping entre janeiro e setembro
deste ano. Em todo o mundo, foram abertos 96 processos, o que
significa que um de cada quatro
ocorreu no Brasil.
O País só perde para a Índia,
queiniciou32 investigaçõescontra produtos estrangeiros. Juntos, Brasil e Índia começaram
mais da metade de todas os processos no mundo este ano.
O início de uma investigação
não significa necessariamente
que as barreiras serão aplicadas.
Mas para os técnicos da OMC é
um sinal negativo e mostra o ta-

manhodapressãodosetorprivado por medidas protecionistas.
A aplicação de medidas antidumping é permitida e o governo insiste que apenas aplica as
tarifas extra quando confirma
que a importação estava sendo
desleal. Mas o abuso no número
de medidas levanta suspeitas de
que o mecanismo esteja sendo
usado para proteger áreas mais
sensíveis da indústria.
O grande alvo das iniciativas
brasileiraséaChina. Desde oinício da crise econômica em 2008,
o país asiático sofreu pelo menos nove barreiras, desde canetas a sapatos, passando por produtos químicos, têxteis e aço.

Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 5 nov. 2010, Economia & Negócios, p. B4.

Mantega se queixa do pacote de US$ 600 bi do Fed
Para ministro, ‘não
adianta os EUA jogarem
dólares pelo helicóptero’
porque não farão
‘brotar’ crescimento
Fabio Graner
Adriana Fernandes
BRASÍLIA

A decisão do Federal Reserve – o
banco central dos Estados Unidos – de injetar US$ 600 bilhões
na economia desagradou ao governo brasileiro e colocou lenha
nafogueiradodebateinternacional sobre a chamada guerra cambia. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, disse ontem que
“nãoadianta osEUAjogaremdólares pelo helicóptero” porque
não farão “brotar” o crescimento na sua economia e ainda provocam o risco de bolhas na economia mundial.
Na reunião ministerial com o
presidente Luiz Inácio Lula da

Silva, Mantega disse que a melhor estratégia de saída da crise
para os EUA seria o uso da política fiscal, via aumento do gasto
públicoedarendatransferidapara apopulação mais pobre,fortalecendo o mercado interno.
O cenário para esse tipo de
atuação já era complicado e ficouainda maiscomaderrota política do presidente Barack Obama nas eleições legislativas, que
deu aos republicanos, defensores da austeridade fiscal, maiorianoCongresso norte-americano.
Apesar das notícias negativas
(pelo menos para o governo brasileiro) vindas dos EUA, o Brasil
● Estímulos

Ao criticar as economias
avançadas, o ministro da
Fazenda, Guido Mantega, disse
que os países emergentes estão
colaborando ao estimular o
seu mercado interno.

Embaixadores. No encontro
de ministros, Mantega disse que
o País está fortalecido para esse
debate internacional porque
apresenta um dos maiores ritmos de crescimento no mundo.
ElemencionouqueoBrasilpoderá ter expansão de até 8% em seu
Produto Interno Bruto (PIB)
neste ano – oficialmente a projeção é de crescimento de 7,5%.
Dentro dessa aposta de um
acordo internacional, o secretário de assuntos internacionais
do Ministério da Fazenda, Mar-

Tesouro trava disputa com
mercado por taxa de juros
Depois da alta do IOF,
investidores passaram a
pedir juros mais altos
para comprar títulos
da dívida pública
Adriana Fernandes
BRASÍLIA

Depois da dose dupla de alta do
ImpostosobreOperaçõesFinanceiras (IOF) para o capital externo, o governo trava uma dura
queda-de-braço com o mercado
financeiro para estancar o movimento de aumento das taxas de
juros dos papéis prefixados com
prazosde vencimentosmaislon-

gos.OTesouro Nacional ajustou
a sua estratégia de oferta nos leilões de venda de títulos na tentativa de estabilizar os preços e
normalizar esse mercado.
Os leilões dos títulos prefixados mais longos – as NTN-F com
vencimento em 2017 e 2021 – foram reduzidos de semanais para
quinzenaiseoslotesficarammenores. Esses papéis são os preferidosdos investidoresestrangeiros. E, com o IOF alto, foram os
ativos que sofreram mais com a
decisão da equipe econômica de
elevarotributo paracontero fluxo de dólares para o País.
Com a retração dos estrangeiros, a demanda reduziu e os investidores passaram a pedir ta-
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vai insistir em um acordo internacional que coloque um freio
na chamada guerra cambial no
âmbito do G-20 (Grupo das 20
maiores economias do mundo).
“Esse é um problema que pode
se agravar, se os Estados Unidos
persistirem nessa política. Isso
vai ser um tema importante para
discutir em Seul. Vamos insistir
para que os EUA modifiquem essapolíticae tenham outrasalternativas”. disse Mantega.

xas mais salgadas para comprar
os papéis. Uma das preocupações do governo é com a pressão
de alta também no mercado secundário de venda de títulos públicos, onde os investidores negociam os papéis entre si. O risco é que a pressão crie um círculo vicioso de elevação das taxas
de juros, que alimente o movimento de alta, contaminando
ainda mais as taxas desses títulos mais longos e de outros papéis.
O subsecretário de Dívida Pública do Tesouro, Paulo Valle,
disse ontem ao Estado que o
ajustenaestratégiavaipermanecer até os preços se estabilizarem. “O IOF traz uma volatilida-

Ritmo acelerado. Mantega disse que PIB pode crescer 8%
cos Galvão, tem se reunido com
embaixadores de países do G-20
para encaminhar as discussões
em torno da guerra cambial. Mas
fontes do governo reconhecem

de num primeiro momento. Vamos emitir menos papéis até se
normalizar”, sinalizou. Segundo
ele, a mudança de estratégia evita adicionar mais volatilidade ao
mercado.
A expectativa de Valle é que
embreveessemercadoseestabilizeevolteànormalidade.Segundo ele, o Tesouro está confortável na administração da dívida
pública, com dinheiro em caixa,
o que permite adotar essa estratégia. Para ele, as taxas da
NTN-F estão altas e não correspondem aos fundamentos da
economia, e devem cair.
Bônus em reais. Paralelamente

ao pé no freio na oferta de títulos
prefixados no mercado interno,
o Tesouro deve voltar em breve
ao mercado internacional com
umanovaemissãodebônusatreladoaoreal(BRL).Omaisprovável é que seja um título de 10
anos, com vencimento em 2021.

que a atuação americana dificulta um entendimento e o risco é,
caso o G-20 não consiga se acertar, que o mundo parta para uma
políticade “cadaum porsi”.Nes-

● Títulos

R$ 1,1 bilhão

foi quanto o Tesouro vendeu em
papéis com vencimento em 2028,
no final de outubro

R$ 3 bi

é até quanto o Tesouro considera
um volume satisfatório de liquidez para cada prazo de vencimento dos títulos

8,850%

ao ano foi a taxa de retorno ao investidor a quanto foi vendido os
títulos BRL 2028

Essa estratégia de voltar a emitir
papéis em reais visa reduzir a entrada de dólares no País, atendendo a demanda dos investidores no exterior. Eles não preci-

se cenário, o governo brasileiro
deverásermaisagressivonapolítica cambial para evitar sobrevalorização do real e seu impacto
sobre a economia nacional.
Mantega disse, na reunião ministerial, enxergar claramente
que o câmbio desvalorizado está
sendo usado como estratégia
econômica por países como os
EUA e China. E mencionou que,
como consequência disso, o País
passou a ter neste ano déficit comercial com os Estados Unidos.
Oministro dasRelaçõesExteriores, Celso Amorim, complementou a análise dizendo que o Brasil é o país que hoje mais dá superávit comercial aos EUA.
Para Mantega o risco da decisãodo Fed,de promovero afrouxamento monetário, é criar uma
“bolha” no mercado internacional. O excesso de crédito que os
EUA estão colocando na economia, disse, desvaloriza o dólar e
traz problemas para outros países. “Quando o dólar se desvaloriza, o que acontece? Valoriza o
euro, atrapalha os países europeus, atrapalha os países latinoamericanos, atrapalha o Brasil,
atrapalha a própria China”.

sam entrar com os recursos no
Paíspara comprartítulosda dívida interna.
O Tesouro vai lançar novos
prazos de vencimento. O subsecretárioinformouqueaprioridade será um novo prazo de 10
anos. O Tesouro também poderá lançar papéis de até 30 anos,
dependendo das condições de
mercado. Hoje, o Tesouro tem
em mercado BRL com prazos de
vencimento em 2016, 2022 e
2028.
O Tesouro também vai garantirliquidez(quantidadedisponível no mercado) para todos os
prazosde vencimentodos novos
BRLs,para que ospapéis tenham
bom desempenho no mercado
secundário. No mercado de títulos da dívida externa atrelados
ao dólar, o Tesouro considera
um volume satisfatório de liquidez entre US$ 2 bilhões e US$ 3
bilhõesparacada prazode vencimento.

