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O Brasil é o país do G-20 que
mais adotou medidas de restri-
ção comercial nos últimos seis
meses. Um levantamento prepa-
rado pela ONU, Organização
Mundial do Comércio (OMC) e
Organização para a Cooperação
e Desenvolvimento Econômico
(OCDE) aponta que a volta da
crise econômica mundial nos úl-
timos meses fez o número de me-
didas protecionistas ganhar for-
ça. Mas, em um recado a Brasília,
as entidades alertaram ainda
que medidas comerciais para
compensar a valorização da moe-
da não são soluções reais e ape-
nas ameaçam agravar a crise.

Para as organizações, está cla-
ro que, nos últimos meses, gover-
nos passaram a adotar medidas
comerciais nacionalistas e inter-
vir no mercado para favorecer in-
dústrias locais, como resposta a
um cenário econômico de incer-
tezas, desemprego, baixo cresci-
mento e volatilidade.

“Há uma crescente percepção
de que o protecionismo comer-
cial está ganhando terreno em al-
gumas partes do mundo diante

da reação política a dificuldades
econômicas locais”, diz a OMC.

O levantamento será enviado
aos líderes do G-20, que se reú-
nem na semana que vem. Mas o
recado é claro: a decisão política
dos governos tomada ainda em
2009 de resistir ao protecionis-
mo está sendo seriamente desa-
fiada e muitos não cumpriram o
que prometeram. O protecionis-

mo, em resumo, ganha terreno.
Mais de 670 medidas protecio-

nistas já foram tomadas desde
2009, afetando 2% do fluxo co-
mercial. O que preocupa as enti-
dades é que apenas 19% delas –
que eram para ser apenas tempo-
rárias – foram retiradas.

No total, o documento cita 32
medidas brasileiras confirma-
das oficialmente desde maio,

além de outras das quais a OMC
apenas foi informada extraofi-
cialmente. Dezesseis delas tive-
ram como meta restringir impor-
tações ou favorecer indústrias
nacionais. Isso significa que
uma a cada cinco barreiras cria-
das no mundo com impacto ne-
gativo foram brasileiras. Isso
sem contar os programas Brasil
Maior e o Reintegra.

Desde janeiro, o Brasil adotou
13 medidas antidumping, uma
queda em relação a 2010. Mas
ainda assim o País é um dos líde-
res na aplicação dessa barreira.
No mundo, foram 90.

Nas últimas semanas, o gover-
no passou a ser alvo de ataques
de seus parceiros, seja por causa
da elevação do IPI para carros
importados como também por
uma posição mais intransigente.
Japão, Coreia, China, Estados
Unidos e Europa já demonstra-
ram seu desagrado com o com-
portamento comercial do Brasil.

Guerra de Moedas. O levanta-
mento também fez alertas indire-
tos ao País, principalmente dian-
te da decisão do governo de justi-
ficar barreiras com a valorização
do real. “Uma nova tendência ob-
servada durante esse período
(desde janeiro) é a onda de lidar
com o que é visto como desvalo-
rização da moeda com medidas
de comércio”, diz o documento.

A diplomacia brasileira vem
comemorando nas últimas sema-
nas a introdução dotema da guer-
ra das moedas na agenda da
OMC e chega a apontar que um
levantamento da entidade sobre
o assunto seria a prova de que a
organização reconhece que a
moeda interfere no comércio.
Pelo documento de ontem, a ver-
são não é exatamente a que tenta
vender o governo.

Brasil é o campeão
de barreiras no G-20

Câmara aprova MP
que desonera tributos
Governo mantém autorização para fundo financiar obras de infraestrutura ligadas à Copa
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O governo conseguiu aprovar
ontem, na Câmara, a medida
provisória que desonera tribu-
tos para alguns setores da eco-
nomia. A oposição tentou der-
rubar, mas acabou sendo der-
rotada e o governo conseguiu
manter a autorização para
que o Fundo de Investimento
do FGTS possa financiar
obras de infraestrutura liga-
das à Copa de 2014 e à Olimpía-
da de 2016.

O texto que agora será votado
pelo Senado cria uma experiên-
cia-piloto de desoneração da fo-
lha de pagamento dos setores de
calçados, confecções, software,
call centers, transporte coletivo
urbano, couro, botões, ilhoses,
colchetes e bolas infláveis. O ex-
perimento vai até 2014, dois
anos a mais do que a proposta
original do governo, e substitui
a contribuição patronal sobre
os salários por uma alíquota so-
bre o faturamento das empre-
sas, que varia de 1,5% a 2,5%.

Os setores têxtil e mobiliário
foram excluídos da versão apro-

vada pelos deputados, a pedido
de industriais das áreas. Na ava-
liação de entidades representati-
vas, a ideia do governo resulta-
ria em pagamento de mais im-
posto no fim das contas. Segun-
do a Associação Brasileira da In-
dústria do Mobiliário (Abimó-
vel), apenas duas empresas do
setor recolheriam R$ 5 milhões
anuais a mais se o setor fosse
incluído na experiência.

Representantes da indústria e
parlamentares tentaram nego-
ciar com o governo, mas não
houve acordo para reduzir as alí-

quotas sobre o faturamento. Al-
gumas empresas reclamam que
pagariam mais porque já não uti-
lizam tanta mão de obra como
no passado.

O governo não se manifestou.
No lançamento da política in-
dustrial, batizada de Plano Bra-
sil Maior, a equipe econômica
afirmou que a proposta foi discu-
tida com os setores e que todos
os participantes estariam satis-
feitos. O plano inicial era deso-
nerar têxteis, confecções, calça-
dos, móveis e software.

Jogos. A oposição tentou der-
rubar a permissão para que o
Fundo de Investimento do
FGTS injetasse até R$ 5 bilhões
em obras relacionadas à Copa
do Mundo de 2014 e da Olimpía-
da de 2016, mas não obteve su-
cesso. A Câmara aprovou a per-
missão. O texto final exclui, ape-
nas, a possibilidade de financia-
mento de arenas esportivas e
centros de treinamento.

Os deputados mantiveram,
entretanto, a possibilidade de
aplicar os recursos do fundo em
obras como aeroportos, metrôs,

reforma urbanística e constru-
ção de hotéis. No ano passado, a
Caixa Econômica Federal regis-
trou prejuízo em 70% das opera-
ções do fundo feitas para com-
prar participação em empresas,
como revelou o Estado há dois
meses.

Cigarros. Por acordo, os depu-
tados derrubaram a permissão
para construção de estabeleci-
mentos específicos para o con-
sumo de tabaco, os chamados
fumódromos. Após duas horas
de discussão, a Câmara aprovou
um texto eliminando uma bre-
cha que permitia aos Estados re-
gulamentar a proibição de cigar-
ros, tornando a lei atual mais du-
ra e simples: fica proibido o con-
sumo de tabaco em ambientes
coletivos fechados, sejam públi-
cos ou privados.

Foi reprovada pelos deputa-
dos a proposta de liberar a co-
mercialização de cigarros de
cravo e com aroma de menta,
abrindo espaço para que a Agên-
cia Nacional de Vigilância Sani-
tária (Anvisa) regulamente o
assunto.

● Recuo

Barreira. IPI maior para carros importados foi criticado

Experiência-piloto. O deputado Renato Molling discursa na sessão da Câmara que discutiu o texto da MP das desonerações

Levantamento da ONU,
OMC e OCDE aponta que,
de cada cinco medidas
restritivas de comércio,
uma era brasileira

JOSÉ LUIZ
FERNANDES
PRESIDENTE DA ABIMÓVEL
“Ouvimos que o governo sofreu
muita pressão de outros e não
teria como reduzir a alíquota.
Infelizmente não nos atende.”

RENATO MOLLING
DEPUTADO (PP-RS)
“O governo foi inflexível.”
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 27 Out. 2011, Economia & Negócios, p. B6.




