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Comércio exterior

GENEBRA

D epois de 18 anos de
intensos debates, a
Rússia finalmente
entrapara aOrgani-

zação Mundial do Comércio
(OMC). Mas o acordo de ade-
são da maior economia que es-
tava fora do sistema multilate-
ral do comércio não conse-
guiu resolver os problemas
dos exportadores brasileiros.

Os números da venda brasi-
leira mostram que os russos
fecharam o cerco contra os
produtos nacionais em 2011 e
o volume de exportações des-
pencou, principalmente no se-
tor de carnes.

Em princípio, a adesão de-
veria promover a liberaliza-
ção de alguns dos setores eco-
nômicos com um impacto
considerável para vários par-
ceiros comerciais. Mas, mos-
trando seu peso de ex-super-
potência, o Kremlin conse-

guiu manter áreas estratégicas
da economia do país protegidas
por quase uma década.

Uma das grandes conquistas
dos russos foi no setor automoti-
vo, que vai manter as atuais tari-
fas até 2018. Além disso, Moscou
conseguiu manter as exigências
de peças locais por quase uma
década, algo que viola as regras
da OMC. Seguradoras só entra-
rão na Rússia em 2020 e a partici-
pação de bancos estrangeiros se-
rá limitada a 50%.

No caso do Brasil, o acordo
não abriu as portas às exporta-
ções. O comércio bilateral entre
Rússia e Brasil vai superar a mar-
ca de US$ 7 bilhões em 2011. Mas
os números mostram uma que-
da acentuada das vendas nacio-
nais de carnes, principal ponto
da pauta entre os dois países.

O problema é que o freio não
veio da imposição de cotas, mas
sim de barreiras sanitárias. Nos
últimos meses, o número de ex-
portadores de carne suína caiu

drasticamente. Hoje, apenas
uma empresa brasileira pode ex-
portar. Há um ano, eram 20. O
ano terminará com exportações
de 110 mil toneladas, menos da
metade de 2010. Situação simi-
lar ocorre no comércio de frango
e de carne bovina.

No Brasil, exportadores e o go-
verno acreditavam que o cerco
era uma forma de chantagear o
Brasil a aceitar a adesão da Rús-
sia à OMC, com promessas de
que no futuro a relação melhora-
ria. Mas a constatação de todos é
que o acordo foi fechado e as bar-
reiras continuam.

O chanceler Antonio Patriota
insistia ontem que o acordo ha-
via sido “positivo”. Mas, em seu
discurso, mandou um recado ao
Kremlin. “O desafio agora será
implementar as regras da
OMC.” Patriota disse esperar
que os russos estejam “compro-
metidos a incorporar as regras
de forma transparente”. Em ou-
tras palavras, quer que Moscou

passe a adotar medidas sanitá-
rias apenas com base em pro-
blemas reais, e não como um
instrumento protecionista.

Ao Estado, o vice-primeiro-
ministro, Igor Shuvalov, ga-
rantiu que a Rússia vai adotar
as regras da OMC. “É verdade
que tivemos duras discussões
com o Brasil sobre o assunto
de carnes. Mas estamos resol-
vendo”, disse. “Vamos modifi-
car nossas leis para que sejam
compatíveis com a OMC”, ga-
rantiu. Ele não nega que uma
das metas dos russos é ser um
“grande produtor agrícola”.

“Vamos ver quanto tempo
Moscou levará para entender
o conceito de regras multilate-
rais de comércio”, diz Pedro
de Camargo Neto, diretor da
Associação Brasileiras de Ex-
portadores de Carne Suína.

Até que tenha condições
melhores de acesso ao merca-
do russo, os exportadores te-
rão de esperar. As tarifas só
começarão a cair a partir de
2018. No setor de carnes, no
qual a Rússia insiste em ser
autossuficiente um dia, as co-
tas permanecerão.

A tarifa para o açúcar tam-
bém será reduzida, mas de
US$ 243 por tonelada para
US$ 223. No setor agrícola, a
Rússia conseguiu o direito de
dobrar seus subsídios e só em
2018 é que limitará os níveis
atuais. / J.C.
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A política comercial brasileira
parece colecionar desafetos en-
tre os parceiros internacionais.
Depois da China, agora é a vez da
França lançar ameaças contra o
protecionismo brasileiro. On-
tem, o ministro do Comércio
francês, Pierre Lellouche, dei-
xou claro que Paris está pronta

para levar casos de violações aos
tribunais da Organização Mun-
dial do Comércio (OMC) e aler-
ta que não aceitará políticas de
“transferência de tecnologia for-
çada”.

Ontem, o decreto que dá bene-
fícios a montadoras estabeleci-
das no Brasil entrou em vigor,
criando barreiras para a entrada
de carros importados. Questio-

nado pelo Estado qual seria a ati-
tude da França diante desses ca-
sos, Lellouche foi claro: “Vamos
à OMC. Vamos ao órgão de solu-
ção de disputas”. “É um no-
vo mundo, com novos ato-
res e poucas regras inter-
nacionais. Há uma nova
correlação de forças e a
OMC é um dos únicos lu-
gares do mundo onde te-

mos regras.”
Paris insiste que quer reforçar

os tribunais da OMC para que
seja capaz de tratar casos como

os que os países emergentes co-
meçam a implementar.

“Há uma forma de novo prote-
cionismo brasileiro”, disse o mi-
nistro. Segundo ele, um dos
exemplos disso é a “imposição
de medidas discriminatórias so-
bre o comércio de carros”. “En-
tre as alas mais extremistas, há
um discurso cada vez mais forte
de que os países emergentes es-

tão fazendo o que querem e que a
Europa está sendo mole”, disse.

“Não aceitaremos mais isso.
Há uma segunda onda de prote-
cionismo e não podemos ser os
únicos virtuosos a manter nos-
sos mercados abertos. Quere-
mos uma Europa musculosa.”

Clima. O francês admitiu que,
diante da crise internacional, o
clima“não é favorável” para acor-
dos de livre comércio e não dá
indicações de que Paris tenha
qualquer pressa em fechar o tra-
tado entre a União Europeia e o
Mercosul.

Lellouche preferiu culpar o
Mercosul pelo impasse, que já
dura cinco anos. “Se o Mercosul
estiver pronto, nós também esta-
remos”, disse. O ministro che-
gou a apontar que, se não for pos-
sível fechar um acordo com o blo-
co sul-americano, a opção seria
chegar a um entendimento com
o Brasil.

Pelas regras do Mercosul, Bra-
sília não pode fechar acordos co-
merciais com parceiros sem a in-
clusão do bloco. “É uma escolha
que o Brasil terá de fazer”, disse.

Uma prova desse clima nada
favorável aos acordos são ainda
os discursos dos candidatos à
presidência na França. “Muitos
deixam claro que querem um go-
verno que proteja os interesses
nacionais”, disse. / J.C.

França adverte que não aceitará barreiras brasileiras

FABRICE COFFRINI/AFPBrasil é o
país mais
protecionista
do G-20
Ranking mostra política comercial do País
como mais restritiva que a da Argentina

RÚSSIA ENTRA NA OMC, MAS
MANTÉM PROTECIONISMO
Entrada na organização não resolve problemas dos exportadores de carne
brasileiros, que enfrentam barreiras sanitárias impostas pelos russos

Jamil Chade
CORRESPONDENTE / GENEBRA

O Brasil é o país mais protecio-
nista do G-20 e um dos mais fe-
chados do mundo, com uma
política comercial mais restri-
tiva que Argentina, China ou
Rússia, tradicionais alvos de
queixas de exportadores brasi-
leiro. A conclusão está em le-
vantamento da Câmara de Co-
mércio Internacional publica-
do ontem durante a conferên-
cia da Organização Mundial
do Comércio (OMC).

O país menos protecionista
do G-20, segundo o índice de
abertura de mercados, é a Alema-
nha, seguida pelo Reino Unido e
Arábia Saudita. No ranking geral
da CCI, envolvendo as 75 maio-
res economias do mundo, a lide-
rança é de Hong Kong, Cingapu-
ra e Luxemburgo. Os Estados
Unidos vêm apenas na 34.ª posi-
ção e o Brasil na 68.ª.

Essa é a primeira vez que o ran-
king é publicado pela CCI, enti-
dade que reúne centenas de mi-
lhares de companhias e associa-
ções comerciais em 120 países. A
entidade escolheu a reunião mi-
nisterial da OMC para fazer o
anúncio, num encontro marca-
do por uma forte crítica de diver-

sos países em relação ao posicio-
namento comercial do Brasil
desde que a presidente Dilma
Rousseff assumiu o governo.

Outros relatórios já indicaram
que, em 2011, o Brasil foi o país
que mais adotou medidas prote-
cionistas.

Coincidência ou não, no dia da
abertura da conferência da
OMC, o decreto que favorece a
produção nacional de veículos
entrou em vigor. Nesta semana,
o Brasil ainda se recusou a aderir
a uma iniciativa de 50 países pro-
pondo o congelamento de tari-
fas de importação, como um si-
nal de incentivo à economia
mundial em crise.

O País , no ranking geral e que
inclui 95% do comércio mun-
dial, aparece como sendo mais
protecionistas hoje que os paí-
ses europeus e os mais fechado
entre os países do Brics.

O Brasil tem praticamente a
mesma abertura de mercado
que a Venezuela, do presidente
Hugo Chávez, e está próximo
dos níveis do Paquistão, Argélia
e Sudão. O País foi classificado
entre as nações que têm uma
“abertura muito baixa” de mer-
cado.

Pontos observados. O ranking
avalia a abertura dos mercados a
produtos importados, nível tari-
fário, regras internas, exigências
de conteúdo local, as políticas co-
merciais, infraestrutura para o
comércio e a abertura do país a
investimentos estrangeiros.

De forma geral, a CCI alerta
que os países do G-20 não estão
cumprindo as promessas de
não recorrer a medidas prote-
cionistas. “A ameaça do prote-
cionismo aumenta entre as
grandes economias do mundo e
a tendência é inquietante”, afir-
mou o presidente da CCI, Ge-
rard Worms.
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Dúvidas. Manifestantes protestam contra a entrada da Rússia na OMC: desafio é implementar regras da organização

● Alertas

Toda segunda 
no Estadão.

Bem-vindo ao comportamento digital. 
Tendências em tecnologia e
últimos lançamentos.

GERARD WORMS
PRESIDENTE DA CÂMARA DE
COMÉRCIO INTERNACIONAL
“A ameaça do protecionismo
aumenta entra as grandes
economias do mundo e a
tendência é inquietante.”

PIERRE LELLOUCHE
MINISTRO FRANCÊS DO COMÉRCIO
“É um novo mundo, com novos
atores e poucas regras
internacionais.”
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 17 dez. 2011, Economia & Negócios, p. B10.




