
hSábado, 25 de fevereiro de 2012 23
OGLOBO

ECONOM I A

Nova arma contra a China
Inmetro vai examinar produtos importados ainda na fronteira e barrar itens fora das normas

O
governo prepara uma nova
arma para prevenir a en-
trada no país de produtos
de baixa qualidade, sobre-

tudo de origem chinesa e de ou-
tros países asiáticos. Um pente-fi-
no em mercadorias certificadas
pelo Instituto Nacional de Metro-
logia, Qualidade e Tecnologia (In-
metro) será feito nas fronteiras, e
qualquer produto considerado fo-
ra das normas de segurança e de
qualidade será impedido de entrar
no Brasil. A ação inédita, com iní-
cio previsto para o segundo tri-
mestre deste ano, tem por objeti-
vo proteger a indústria nacional e
o consumidor. Ela será comanda-
da pela Receita Federal, em parce-
ria com o Inmetro.

Na lista de prioridade das autori-
dades estão produtos têxteis, side-
rúrgicos, autopeças e artigos infan-
tis, com destaque para os brinque-
dos. Mas a verificação será feita em
mais de 400 famílias de produtos, ou
240 mil modelos de mercadorias di-
ferentes. Este é o contingente de
itens certificados pelo Inmetro su-
jeito ao controle nos principais por-
tos e aeroportos do país.

Em um segundo momento, o In-
metro também verificará merca-
dorias não certificadas. E poderá
fazer testes para confirmar, por
exemplo, se um produto apreendi-
do pela Receita é pirata.

De olho no
licenciamento
l Ao GLOBO, o presidente do
Inmetro, João Jornada, disse que a
medida tornará mais eficiente o
trabalho do instituto, pois poderá
coibir a entrada dos produtos an-
tes de serem levados ao varejo.
Hoje, o Inmetro atua a partir de in-
vestigações nas próprias lojas ou
por denúncias de consumidores.

— Vai reduzir drasticamente práti-
cas enganosas e fraudes — afirmou
o presidente do instituto.

O Inmetro também pretende am-
pliar o seu escopo de análise pré-
via de produtos, ou seja, antes da
chegada destes ao país. Para isso,
passará a verificar toda a papela-
da de licenciamento de importa-
ção. Hoje, o Instituto já adota esse
procedimento, mas não para to-
dos os produtos certificados.

Parte desse trabalho é feita pelo
Departamento de Operações de
Comércio Exterior (Decex), do Mi-
nistério do Desenvolvimento, In-
dústria e Comércio Exterior. Na no-
va estratégia de fiscalização, o In-
metro cruzará suas informações
sobre os produtos com os dados
fornecidos pela inteligência da Re-
ceita, com o objetivo de apertar a
fiscalização de contêineres suspei-
tos que desembarcarem no país.

De acordo com o subsecretário
para Aduanas e Assuntos Interna-
cionais da Receita, Ernani Checuc-
ci, o convênio entre Receita e In-
metro está pronto e deve ser assi-
nado nas próximas semanas. Os
técnicos do Fisco já estão sendo
treinados e poderão usar a base de
dados do Inmetro, que, por sua
vez, será acionado in loco sempre
que for necessária uma investiga-
ção mais profunda, com exames
de laboratório.

— Isso dará mais agilidade aos
fiscais, que vão poder usar a estru-
tura laboratorial do Inmetro para
investigações de produtos suspei-
tos — explicou Checucci.

Óculos, segunda
maior apreensão
l De acordo com o presidente do
Inmetro, o monitoramento vale
para todos os produtos que en-
tram no Brasil, submetendo-os ao
mesmo tratamento conferido às
mercadorias fabricadas no merca-
do interno. O Inmetro continuará

fazendo a fiscalização no varejo,
bem como o acompanhamento in-
ternacional com órgãos congêne-
res, para discutir normas e moni-
torar realização de recalls lá fora.

Dados da Receita mostram que,
no ano passado, óculos e arma-
ções para óculos foram o segundo
item de maior valor apreendido
nas fronteiras do país, no total de
R$ 111,1 milhões. Só perderam pa-
ra os tradicionais campeões da lis-

ta de apreensões: cigarros falsos,
derivados de tabaco e assemelha-
dos, com R$ 113,5 milhões. As
apreensões de têxteis e vestuário
em geral, um dos focos das autori-
dades, corresponderam a R$ 17,6
milhões no ano passado.

Embora fora da lista dos dez pro-
dutos mais apreendidos, autope-
ças, produtos elétricos (como for-
nos e ventiladores, por exemplo) e
brinquedos também serão consi-

derados alvos prioritários. Isso
porque, se não apresentarem con-
formidade com as normas estabe-
lecidas pelo Inmetro, esses produ-
tos podem trazer danos à saúde e
à segurança dos consumidores
brasileiros.

Um exemplo disso pode ser com-
provado pelas estatísticas da Polí-
cia Rodoviária Federal. De acordo
com esses dados, o número de
mortes de crianças de até 7 anos

nas estradas brasileiras registrou
queda de 41,18% no primeiro se-
mestre de 2011, em comparação ao
mesmo período de 2010. Segundo o
relatório, um dos principais res-
ponsáveis por essa redução é o uso
dos dispositivos de retenção infan-
til, ou seja, as cadeirinhas para cri-
anças. O produto, certificado com-
pulsoriamente pelo Inmetro em
2007, é obrigatório em carros de
passeio desde setembro de 2010. n
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l Em meio à crise internacional, os países do
chamado G-20 (grupo das 20 maiores econo-
mias do mundo, entre nações ricas e emergen-
tes) estão cada vez mais agindo de forma de-
fensiva, para garantir mercados para seus
produtos e simultaneamente proteger suas
empresas internamente da invasão de produ-
tos importados. Em reportagem publicada na
quarta-feira passada, O GLOBO revelou que
as ações protecionistas levarão o comércio
mundial a uma retração de 30% este ano. A
matéria se refere ao relatório do Global Trade
Alert (GTA), grupo coordenado pelo instituto
europeu Centre for Economic Polacy Resear-
ch (CEPR, Centro de Pesquisa de Política Eco-
nômica), que aponta o aumento do protecio-
nismo entre os países do G-20.

O Brasil é citado entre os dez países mais pro-
tecionistas dentro do grupo, por medidas como
o plano do governo federal Brasil Maior. Uma
das principais preocupações do Palácio do Pla-
nalto diz respeito à invasão de produtos chine-
ses a preços baixos no mercado brasileiro. Des-
de 2010, o país adotou mais de 25 medidas de
proteção comercial, das quais 12 contra produ-
tos do parceiro asiático. A mais recente delas
foi anunciada na semana passada contra cober-
tores feitos a partir de fibras sintéticas, oriun-
dos de Uruguai e Paraguai. Investigações das
autoridades brasileiras revelaram que os pro-
dutos, na verdade, provinham da China.

A medida mais polêmica, no entanto, foi a ele-
vação do Imposto sobre Produtos Industrializa-
dos (IPI) para veículos importados. O país foi
criticado pelos mercados atingidos, especial-
mente o asiático, e representações contra a me-
dida foram apresentadas na Organização Mun-
dial do Comércio (OMC). Apesar disso, o gover-
no decidiu ir adiante e já estuda estender a me-
dida a outros setores econômicos.

O documento do GTA aponta a União Euro-
peia como a campeã na adoção de medidas
protecionistas. A região tem 242 medidas res-
tritivas a produtos importados, seguida por

ficialmente desvalorizado em relação às prin-
cipais moedas do mundo. O Brasil, onde o real
tem se mantido num patamar elevado, é parti-
cularmente atingido por essa estratégia, a pon-
to de o ministro da Fazenda, Guido Mantega,
ter cunhado a expressão “guerra cambial” pa-
ra se referir à prática.

Já existem estudos sobre o uso de taxas de
câmbio como prática de concorrência desleal,
de modo que a OMC possa punir os países que
recorram a esse tipo de artifício. Porém, especi-
alistas em comércio exterior alertam que, além
da crise econômica global, também pesam no
aumento do protecionismo as limitações da
OMC na aplicação de sanções a nações que ado-
tam práticas anticoncorrenciais.

Rússia, com112, e Argentina, com111. Principal
sócio do Brasil no Mercosul, a Argentina ado-
tou recentemente uma série de medidas buro-
cráticas, como a exigência de uma declaração
antecipada de importação aos empresário ar-
gentinos que compram produtos brasileiros.
Essas ações acabam efetivamente funcionan-
do como barreiras comerciais. Os EUA tam-
bém se fecharam mais, especialmente em rela-
ção aos produtos chineses.

Um dos mecanismos mais utilizados nas
ações protecionistas consiste em desvalorizar
as moedas locais, para tornar os preços dos
produtos mais competitivos. A China, mais
uma vez, aparece como um dos principais
vilões dessa estratégia, mantendo o yuan arti-

Países do G-20 estão cada vez mais protecionistas
Estudo prevê contração de 30% do comércio mundial em 2012. Brasil está entre os 10 mais fechados
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MANTEGA CUNHOU a expressão “guerra cambial” ao se referir à desvalorização artificial de moeda
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 25 fev. 2012, Primeiro Caderno, p. 23.




