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Comércio exterior

Jamil Chade
CORRESPONDENTE / GENEBRA

AChina lidera uma on-
da de ameaças e ata-
ques contra a políti-
ca comercial brasi-

leira, acusada de protecionis-
ta, e exige reciprocidade. Para
representantes da China,
União Europeia, OMC e Esta-
dos Unidos, a atitude do Bra-
sil em proteger a indústria au-
tomotiva instalada no País –
principalmente com a medi-

da que eleva em 30 pontos por-
centuais o IPI para carros com
menos de 65% de conteúdo na-
cional – é um reflexo de um com-
portamento mais amplo do go-
verno brasileiro de elevar barrei-
ras e relativizar a importância do
livre comércio.

Pequim ainda ameaça: o Brasil
só aumentará suas exportações
agrícolas para a China quando
também abrir seu mercado às
frutas e legumes chineses. Esses
são temas que devem ganhar des-
taque a partir de hoje, quando a

Organização Mundial do Comér-
cio (OMC) abre sua reunião mi-
nisterial, com a participação do
chanceler Antonio Patriota e do
ministro do Desenvolvimento,
Fernando Pimentel. A luta con-
tra o protecionismo em um cená-
rio de crise ganha papel central.

O governo brasileiro, porém,
leva para a reunião a posição de
que não está descumprindo as re-
gras da OMC. Segundo Pimen-
tel, o governo não vai voltar atrás
nas novas regras do IPI para car-
ros importados. “O que estamos

fazendo é induzir a agregação
de tecnologia e de inovação
tecnológica na produção bra-
sileira”, disse.

Pimentel garante que ne-
nhum dos governos ontem le-
vantou esse assunto com o
Brasil, e deixou claro que a
China não pode atacar a medi-
da, alegando que Pequim tam-
bém acaba de anunciar barrei-
ras aos carros americanos. “A
China impôs hoje (ontem)
medidas sobre carros ameri-
canos”, disse. A decisão do go-
verno chinês deve atingir ape-
nas alguns modelos importa-
dos diretamente dos EUA.

O ministro disse ainda que,
para 2013 (quando as novas re-
gras do IPI, que entram em vi-
gor amanhã, deixam de va-
ler), o governo prepara um no-
vo regime automotivo. “Esse
será um segundo capítulo que
deve começar em janeiro de
2013 e que terá novos condi-
cionantes mais precisos volta-
dos a regular a entrada de no-
vas empresas”, explicou.

O principal pilar será a exi-
gência de que haja investimen-
tos das montadoras no Brasil
em tecnologia para ganhar in-
centivos fiscais – ou seja, po-
deria até mesmo haver uma
redução de impostos, se deter-
minados parâmetros forem
atingidos. O governo, porém,
fará um programa gradual de
implementação das exigên-
cias, com uma taxa mínima de
conteúdo local a cada ano e
que seria incrementado.

Ontem, o governo negou
que estude uma redução ime-
diata do IPI para carros nacio-
nais, como chegou a ser publi-
cado.
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Emergentes são contra proposta de países
ricos para congelar tarifas de importação

NOVO IPI NÃO FERE REGRAS
DA OMC, AFIRMA MINISTRO
Política comercial brasileira sofre ataques por ser considerada protecionista
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Os países do Brics se uniram
para rejeitar a proposta das
economias ricas de congelar
as tarifas de importação. On-
tem, em Genebra, Brasil, Rús-
sia, Índia, China e África do
Sul declararam que querem
manter o direito de elevar tari-
fas e adotar medidas protecio-
nistas para desenvolver suas
políticas industriais, num si-
nal do impacto da crise global
na mudança radical do com-
portamento dos governos.

Se estão unidos em torno des-
se ponto, os Brics não consegui-
ram chegar a uma posição con-
junta sobre o argumento do Bra-
sil de que a guerra das moedas
precisa ser regulada.

A OMC abre sua conferência

ministerial hoje, numa das reu-
niões mais esvaziadas da histó-
ria. Distante de um cenário em
que se debaterá a liberalização
do comércio, a crise internacio-
nal transformou o evento numa
batalha de países por manter
seus direitos de se proteger da
concorrência estrangeira.

Na véspera do encontro, a Chi-
na anunciou barreiras a carros
americanos, acusando Washing-
ton de dumping. Amanhã, é a vez
de o decreto no Brasil entrar em
vigor, beneficiando a produção
local de veículos. As medidas são
um banho de água fria nas espe-
ranças do diretor da OMC, Pas-
cal Lamy, de negociar uma que-
da de barreiras pelo mundo.

Hoje, 50 países liderados por
Austrália, Europa e Estados Uni-
dos vão propor que todos se com-
prometam a não elevar tarifas de
importação, como forma de evi-
tar que a crise se aprofunde. On-
tem, os Brics disseram não à
ideia. “Estamos comprometidos
a resistir às forças protecionis-
tas, mas mantendo o espaço pa-
ra políticas”, afirmou o chance-
ler Antonio Patriota.

O “espaço para políticas” se re-
fere à autorização que a OMC dá
a países para elevar tarifas até
um nível preestabelecido. O Bra-
sil aplica uma tarifa média de

12%. Mas, pela lei, pode elevá-la a
35%. Nos últimos meses, já pro-
moveu essa alta em mais de 900
produtos.

O congelamento de tarifas ain-
da bloquearia a capacidade de
atuação dos países emergentes,
enquanto abre as portas para
que os países ricos continuem

subsidiando suas exportações e
suas empresas locais.

Mas a aliança entre os Brics é
mais frágil do que se poderia ima-
ginar. O Brasil esperava incluir a
questão do câmbio na declara-
ção final do bloco. Mas a China
deixou claro que não quer ser
identificada como a culpada pe-

la crise em outros países.
A bandeira brasileira na OMC

é de que a guerra cambial pode
ter mais impacto que tarifas, e
exigirá que o tema entre na agen-
da da entidade. Para a China, há
relação entre comércio e câm-
bio, mas o debate deve ser bilate-
ral e fora da OMC. Ontem os chi-

neses criticaram as barreiras bra-
sileiras nos setores automotivo
e agrícola. Ministros do Brasil e
da África do Sul ainda revelaram
como o protecionismo mútuo
os afeta. Pretória se queixa das
barreiras ao vinho sul-africano,
enquanto o Itamaraty se queixa
do bloqueio à carne suína.

Mudanças. Segundo Pimentel, governo já prepara um novo regime automotivo para 2013

● Resistência

ANTONIO PATRIOTA
MINISTRO DAS RELAÇÕES
EXTERIORES
“Estamos comprometidos
a resistir às forças
protecionistas, mas
sempre mantendo o espaço
para políticas.” A ut
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 15 dez. 2011, Economia & Negócios, p. B6.




