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País recupera
posto entre os
exportadores

Comércio global
vai recuar este
ano, diz OMC

A comprovação de dumping é
feita comparando o preço de
exportação para o país prejudi-

cado e o preço normal do produ-
to no mercado interno do país
exportador. Mas, se o país inves-
tigado não for considerado eco-
nomia de mercado, caso da Chi-
na, o valor “normal” será deter-
minado com base no preço de
produto similar em um terceiro
país. Quem indica esse país que

servirá como referência de pre-
ço é o setor da indústria que
solicitou ao governo a abertu-
ra de investigação para apurar
a prática de dumping.

No processo aberto ontem,
o Decom usará a Colômbia,
grande produtora de ácido cí-
trico, como parâmetro.

Renata Veríssimo / BRASÍLIA

O Ministério do Desenvolvimen-
to, Indústria e Comércio Exte-
rior abriu ontem a primeira in-
vestigação de 2011 para apurar a
prática de dumping em importa-
ções brasileiras.

O governo identificou indí-
cios de danos à indústria nacio-
nal em função das importações
de ácido cítrico e sais de ácidos
cítricos vindos da China. O pro-
duto é usado como conservante
natural na preparação de alimen-

tos e bebidas. Na segunda-feira,
a presidente Dilma Rousseff ini-
cia visita oficial ao país asiático.

Apesar do dólar cada vez mais
barato e das reclamações da in-
dústria sobre a concorrência des-
leal das importações, nenhum
processo de investigação de defe-

sa comercial tinha sido aberto es-
te ano. Segundo apurou o Esta-
do, cerca de 30 processos estão
no Departamento de Defesa Co-
mercial do Ministério do Desen-
volvimento aguardando infor-
mações da Receita que possam
subsidiar os pareceres justifican-

do a investigação.
Desde o fim do ano passado, o

Fisco não enviava ao MDIC os
dados sobre volume e valor das
mercadorias importadas e os no-
mes das empresas exportadoras
e importadoras do produto no
período em que está sendo inves-

tigada a prática de dumping.
Isso fez com que os processos

não avançassem. Os dados só vol-
taram a ser fornecidos na quinta-
feira da semana passada, o que
resultou na abertura desse pri-
meiro processo contra a China.

Antes mesmo da conclusão do
processo, que pode durar entre
nove meses e um ano, o Decom
tem a possibilidade de impor so-
bretaxas ou cotas provisórias pa-
ra reduzir os prejuízos da indús-
tria até o final da investigação.

Prejuízo. Advogados que
atuam na área afirmam que o pre-
juízo na demora da regulariza-
ção do repasse de informações
pela Receita é enorme. Como há
um represamento de pedidos e
um número reduzido de funcio-
nários no Decom, dificilmente o
MDIC conseguirá dar vazão rápi-
da a todas as denúncias que es-
tão na fila. Na visão da Receita,
os dados do Fisco são apenas um

complemento e que não deve-
riam ser um empecilho para a
abertura de novas investigações.

Até o ano passado, a Receita
transferia as informações por
empresa para subsidiar os pro-
cessos de investigação comer-
cial no Ministério do Desenvolvi-
mento. No entanto, a publicação
da Medida Provisória 507 de ou-
tubro de 2010 criou um entendi-
mento na Receita de que os da-
dos estariam protegidos pelo si-
gilo. O assunto foi para análise
jurídica da Procuradoria Geral
da Fazenda Nacional que con-
cluiu que o repasse de informa-
ções neste caso não fere a MP.

Neste ano, o MDIC aplicou so-
bretaxa sobre objetos de mesa
de vidro importados pelo Brasil
da Argentina, China e Indonésia
e sobre malhas de viscose vindas
da China, além de um direito an-
tidumping provisório sobre as
importações do solvente n-buta-
nol dos Estados Unidos.

Aberto o 1º processo antidumping sob Dilma
PARA ENTENDER

Brasil vira o 20º maior importador
Em ranking da OMC, economia do País mais que dobrou o volume de compras desde 2005; China, EUA e Alemanha lideram o levantamento
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O real valorizado tira competiti-
vidade do produto brasileiro e a
recuperação do crescimento do
volume de exportações brasilei-
ras em 2010, depois de um ano
de crise, fica abaixo da expansão
do comércio mundial. Em 2010,
o País recuperou sua posição de
22.º maior exportador do mun-
do, que havia perdido em 2009.
Mas a Organização Mundial do
Comércio (OMC) admite que a
moeda foi um obstáculo e o supe-
rávit do País apenas foi mantido
graças ao aumento nos preços
das commodities.

Segundo os cálculos da OMC,
a participação do Brasil no mer-
cado mundial ficou estagnada
entre 2009 e 2010. Nesse perío-
do, o País abocanhou 1,3% das ex-
portações internacionais. Ape-
sar de subir no ranking, isso não
significou a conquista de novos
mercados.

Segundo os dados da OMC, o
Brasil registrou uma expansão
em volume em suas vendas de
10,9%, contra uma média mun-
dial de 14,5%. O volume de ven-
das da China teve uma expansão
quase três superior à do Brasil no
ano. Já a América do Sul regis-
trou ainda a pior expansão co-
mercial em volumes no mundo,
de apenas 6,5%.

O que permitiu ao Brasil subir
no ranking dos maiores exporta-
dores foi a alta dos preços de mi-
nérios e outros recursos natu-
rais, e não a competitividade do
País. Em valores, as exportações
brasileiras subiram 32%. Mas,
desses 32% de aumento da renda
obtida com a exportação nacio-
nal, 19% veio do aumento dos
preços. Nos últimos cinco anos,
a valorização das commodities
também ajudou o Brasil a ficar
entre os que registraram o maior
crescimento de suas exporta-
ções, mas apenas em valores. A
média de expansão foi de 11%, su-
perado pela China e Índia. / J.C.

GENEBRA

Depois de uma expansão recor-
de de 14,5% em 2010, o comércio
global será afetado por forte de-
saceleração neste ano. A previ-
são da Organização Mundial do
Comércio (OMC) é de que o au-
mento nos fluxos de comércio
seja de 6,5%. Incertezas com a
situação no Japão, as revoltas no
mundo árabe e o desemprego
nos países ricos podem afetar o
cenário em 2011.

Em 2009, a crise fez com que o
comércio mundial tivesse a pior
queda em 70 anos. A quebra de
bancos paralisou os créditos pa-
ra exportação. Como resultado,
as exportações caíram 12%.

Agora, a OMC admite que “o
forte aumento do volume de ne-
gócios ano passado permitiu ao
comércio mundial recuperar o
nível de antes da crise”. Para o
diretor da entidade, Pascal La-
my, “o comércio teve seu papel
reafirmado na recuperação da
economia mundial, apesar da
pressão protecionista”.

“As economias permanece-
ram abertas e o protecionismo
foi a único catástrofe que conse-
guimos evitar”, disse o diretor
da OMC, indicando a expansão
de 17% no comércio dos emer-
gentes e 13% nos desenvolvidos.

Parte da recuperação de 2010,
porém, ocorreu graças aos emer-
gentes, que atingiram participa-
ção recorde. No ano passado fo-
ram pela primeira vez responsá-
veis por 45% de todas as exporta-
ções do planeta. Nunca os países
ricos tiveram margem tão peque-
na no comércio como hoje.

O ano terminou com a China
liderando o ranking de países ex-
portadores, com alta de 28% e
vendas totais de US$ 1,5 trilhão.
Isso significa 10% de tudo o que
o mundo vende. Com 8,4% do
comércio mundial, os EUA vêm
na segunda posição e superaram
a Alemanha. O Brasil é o 22.º.
/J.C.

60%
foi o avanço da entrada
de produtos chineses no
País em 2010

3%
foi o aumento médio de importa-
ções nos EUA nos últimos 5 anos

5%
foi o aumento de importações na
Europa no período

Preço do ácido
na Colômbia
será parâmetro

Jamil Chade
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O Brasil registrou a maior ex-
pansão de importações do
mundo entre as principais eco-
nomias nos últimos cinco
anos. Diante de um real valori-
zado e, principalmente, a ex-
pansão do consumo domésti-
co, o Brasil se transformou pe-
la primeira vez no 20.º maior
importador do mundo.

Dados da Organização Mun-
dial do Comércio (OMC) apon-
tam que a economia nacional
mais que dobrou o volume de
importações desde 2005.

A expansão superou até mes-
mo as importações na China e,
no que se refere à importação de
serviços, o Brasil apresentou o
maior crescimento mundial em
2010. Segundo a OMC, com o
real valorizado, os gastos de bra-
sileiros com viagens ao exterior

aumentaram em 51%.
A expansão nas importações

fez o Brasil voltar ao cenário do
início dos anos 70, quando o
País ainda dependia das impor-
tações de petróleo. Naquela épo-
ca, as compras brasileiras repre-
sentam 1,2% da importação in-
ternacional. O porcentual caiu
de forma importante e, em
2003, era de apenas 0,7%.

Hoje, a taxa só é inferior ao
cenário do Brasil pós-Segunda
Guerra Mundial quando, ainda
sem uma indústria consolidada,
a economia era obrigada a im-
portar praticamente tudo.

Em apenas um ano, entre
2009 e 2010, a participação do
Brasil na importação mundial
passou de 1,1% para 1,3%. Em ter-
mos gerais, o aumento de 43%
nas importações de produtos
do País no ano passado foi o ter-
ceiro mais elevado entre as
maiores economias e teve uma

expansão duas vezes superior à
média mundial em 2010 em valo-
res. A invasão de produtos es-
trangeiros no Brasil teve uma al-
ta superior ao que foi registrado
nos demais países do Bric (além
do Brasil, China, Índia e Rússia).

Razões. A OMC destaca dois
aspectos que explicariam o
boom nas importações. De um
lado, o real sofreu uma valoriza-
ção de 15% no ano, tornando
produtos importados mais
competitivos. Outro fator, é a

expansão da economia brasilei-
ra, do crescimento do consumo
privado e dos investimentos de
empresas que acaba implican-
do na necessidade de importar
máquinas e equipamentos.

Nos últimos cinco anos, o au-

mento médio de importações
no Brasil foi de 20% por ano. Na
Rússia, a expansão de importa-
ção foi de 15%, contra 16% na
China e 18% na Índia. Nos Esta-
dos Unidos, a média de aumen-
to de importação foi de meros
3%, contra 5% na Europa.

Só a entrada de produtos chi-
neses no Brasil aumentou em
60% em 2010. Os países ricos
também registraram avanços
acima de 30% no mercado brasi-
leiro.

A explosão de importação no
Brasil reverteu a balança comer-
cial de toda a América do Sul.
Depois de anos de superávit, a
região registrou em 2010 um dé-
ficit de US$ 1 bilhão.

Não por acaso, multinacio-
nais e governos colocam o Bra-
sil como prioridade em suas
ofensivas de vendas e destino
de verdadeiras campanhas para
abrir o mercado nacional.

Há indícios de danos à
indústria nacional
em razão das
importações de ácido
cítrico da China

No mundo. Fatia na importação passou de 1,1% para 1,3%
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quadras de tênis, campo de futebol, quadra poliesportiva, trilhas, 16 praças e lagos.

Sistema inteligente: energização e cabeamento de dados subterrâneos, tratamento duplo de água.
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