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Concorrência

Renée Pereira

A pesar da expansão
dos projetos de in-
fraestrutura, quase
metade da frota de

guindastes pesados (acima de
500 toneladas) está parada
nos pátios das empresas de lo-
cação e 3 mil funcionários es-
tão de braços cruzados por fal-
ta de serviço. Segundo dados
do setor de içamento e trans-
portes de cargas especiais, o
mercado está sendo atendido
por importações de equipa-
mentos usados, que entram
no País na modalidade “tem-
porária”.

Boa parte deles vem da Eu-
ropa, onde o crescimento eco-
nômico está debilitado por
causa da crise financeira. Sem
grandes projetos de constru-
ção pesada, a alternativa para

desovar os equipamentos ocio-
sos foi buscar os mercados emer-
gentes, entre eles o Brasil. O pro-
blema é que a regra brasileira pro-

vocou uma concorrência desleal
com as empresas nacionais de lo-
cação, afirma o consultor José
Aparecido Bastazini, que repre-

senta quatro entidades dos seto-
res de transportes, logística e má-
quinas e equipamentos. Ele ex-
plica que, ao entrar no Brasil na

modalidade temporária, as em-
presas estrangeiras são obriga-
das a pagar, por mês, apenas 1%
de imposto sobre o valor declara-
do do bem. Enquanto isso, um
equipamento comprado pelas
empresas nacionais no exterior
está sujeito a 30% de imposto so-
bre o valor do produto. “Virou
uma concorrência predatória.
Temos 48 guindastes, de R$ 500
milhões, parados por causa dos
importados.”

Ele explica que a situação é ain-
da mais grave, pois muitas em-
presas trazem não apenas os
guindastes, mas também a mão
de obra. Ele comenta que, até de-
zembro, o Ministério dos Trans-
portes já havia negado visto para
cerca de 1.200 trabalhadores
que viriam para o País operar os
guindastes. O ministério confir-
ma que negou a entrada desses
trabalhadores por se tratar de
um trabalho que poderia ser fei-
to pelos brasileiros. Mas, embo-
ra conteste o número apresenta-
do por Bastazini, não soube in-
formar quantos vistos foram ne-
gados.

O consultor afirma que boa
parte dos guindastes importa-
dos vai para o Nordeste na
construção dos parques eóli-
cos – que viraram febre no Bra-
sil desde 2009. A presidente
da Associação Brasileira de
Energia Eólica (Abeeólica),
Elbia Melo, confirma as im-
portações, mas justifica a me-
dida devido à recente expan-
são da fonte de energia no
País. Segundo ela, a cadeia
produtiva do setor está se de-
senvolvendo agora com os lei-
lões de eólica. “Não produzi-
mos guindastes no Brasil e os
projetos eólicos exigem equi-
pamentos de 500 ou 600 tone-
ladas.”

Mas o diretor do Grupo To-
mé, Washington Moura, diz
que a empresa tem equipa-
mentos de sobra para atender
a demanda. “Tenho dois guin-
dastes de 1.200 toneladas pa-
rados no pátio por falta de de-
manda. No Brasil, só há 5 má-
quinas desse tipo.” A empresa
está com 40% da frota de guin-
dastes pesados parada.

EUA liberam
suco de laranja
brasileiro

● Diante de uma onda de eleva-
ção de tarifas no Brasil, uma das
maiores alianças de empresas
do mundo acusa o governo brasi-
leiro de protecionismo, alerta
que tarifas não resolverão a varia-
ção cambial e diz que o País cor-
re o risco de perder competitivi-
dade. O ataque é da Câmara In-
ternacional de Comércio, que em
um levantamento aponta o Brasil
como a economia mais protecio-
nista de todo o G-20 e ontem fez
questão de não poupar alertas ao

governo de Dilma Rousseff.
Enquanto isso, o diretor da Or-

ganização Mundial do Comércio,
Pascal Lamy, alerta que a rela-
ção que o ministro da Fazenda,
Guido Mantega, faz entre a valori-
zação do câmbio e o comércio
pode não ser tão simplista quan-
to o governo brasileiro aponta.

“O crescimento da economia
brasileira é inspirador”, disse
Harold McGraw, vice-presidente
da entidade com representantes
em 120 países e que reúne algu-
mas das maiores empresas do
mundo. “Mas da mesma forma
que cresce agora, é também um
dos países menos abertos”, de-
clarou McGraw, que preside ain-
da o Conselho para Negócios In-

ternacionais dos Estados Unidos.
Para ele, essa onda protecionista
não tem como sobreviver no Bra-
sil e não é por meio de tarifas
que o governo conseguirá com-
pensar a valorização do real.

“É uma questão de tempo. Es-
se protecionismo não poderá du-
rar se o Brasil quiser continuar a
crescer”, declarou. “O Brasil,
mais cedo ou mais tarde, vai ter
de liberalizar sua economia.”

McGraw coordenou um levan-
tamento entre as economias do
G-20 que revelou que o Brasil
adotou mais barreiras ao comér-
cio que qualquer outro governo,
inclusive o da Argentina. “Os da-
dos brasileiros não são nada posi-
tivos”, alertou. / JAMIL CHADE

Limite a carro mexicano será por etapas
Acordo deve estabelecer prazo até 2015 para reduzir importações, começando com US$ 1,4 bi este ano; conteúdo nacional será elevado a 45%
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A Comissão de Comércio Inter-
nacional dos Estados Unidos
(USITC, na sigla em inglês)
anunciou ontem a revogação da
taxa antidumping aplicada so-
bre o suco de laranja brasileiro
desde 2006. Segundo a entida-
de, todos os seis comissários vo-
taram pela revogação.

Na prática, os americanos aca-
tam a decisão da Organização
Mundial do Comércio (OMC),
de dezembro de 2010, que deu
vitória ao País em processo ini-
ciado em setembro de 2009. O
Brasil é contra a taxa, de até US$
50 por tonelada. A decisão foi ra-
tificada em junho de 2011, após
todos os recursos se esgotarem.

A embaixada brasileira em Wa-
shington analisava ontem a ini-
ciativa americana e ainda não ti-
nha certeza de ter coberto todas
as queixas do Brasil. Por meio de
nota, a USITC afirmou que “não
seria correto a continuidade”
das medidas antidumping. Mes-
mo com as sobretaxas, o Brasil
continua a ser o maior exporta-
dor de suco de laranja aos EUA.

Entretanto, o comunicado do
USITC não deixou claro se a deci-
são engloba também o chamado
“zeramento”, um recurso artifi-
cial adotado pelo Departamento
de Comércio americano. Por es-
sa prática, os Estados Unidos im-

punham um “valor normal” para
a commodity – preço previsto pa-
ra a venda no mercado domésti-
co brasileiro – e ainda um “valor
médio” de entrada do suco brasi-
leiro no mercado americano.
Quando o preço do valor normal
ficava abaixo desse valor médio,
os americanos consideravam a
prática como dumping e aplica-
vam a taxa sobre o suco brasilei-
ro, de US$ 50 por tonelada.

No processo, o Brasil susten-
tou que os EUA não poderiam
aplicar a medida, porque o valor
médio igualava todos os lotes de
suco, tanto aqueles com preços
acima quanto os inferiores ao va-
lor normal. Na prática, com o
chamado “zeramento”, tudo era
considerado dumping.

Aplauso. O presidente da Asso-
ciação Nacional dos Exportado-
res de Sucos Cítricos (Citrus-
BR), Christian Lohbauer, disse
ontem à Agência Estado que a de-
cisão da USITC “é uma vitória
robusta” e mais importante que
a decisão da OMC do ano passa-
do. “É mais uma vitória nossa,
porque agora o próprio órgão de
comércio exterior dos Estados
Unidos diz que as acusações de
dumping sobre o suco brasileiro
não procedem e não causam da-
nos aos produtores americanos,
como ocorreu com a OMC.”

Ainda segundo ele, a decisão
da USITC “é política”, enquanto
a da OMC, acatada pelos Esta-
dos Unidos após vários recur-
sos, é técnica. “Essa nova vitória
é um grande alívio para o setor”,
declarou o executivo.

Se confirmado o fim desse re-
curso, ao final da análise do Ita-
maraty, a controvérsia na OMC
poderá ser suspensa, e a visita da
presidente Dilma Rousseff à Ca-

sa Branca, no dia 9 de abril, esta-
rá a salvo pelo menos de um dos
contenciosos bilaterais. Na pau-
ta comercial, continua pendente
o compromisso assumido pelos
EUA, ao final da controvérsia
vencida pelo Brasil no caso dos
subsídios ao algodão, de permi-
tir a importação de carne matura-
da brasileira. Também está pen-
dente o aporte de recursos do go-
verno americano ao Instituto
Brasileiro do Algodão.

Sem movimentos dos EUA
nesses dois campos, o Brasil po-
derá retomar sua ameaça de apli-
car retaliações sobre direitos de
propriedade intelectual dos
EUA, especialmente no setor far-
macêutico, e contra produtos e
serviços americanos. Essas reta-
liações foram autorizadas pela
OMC.

Comissão de
Comércio Internacional
revogou ontem a taxa
antidumping aplicada
sobre o produto

BRASIL AGORA IMPORTA GUINDASTE USADO
Quase metade da frota brasileira está parada nos pátios por causa da concorrência com importados

Brasil é acusado de
protecionismo por
câmara de comércio

Revogação. Restrição à exportação de suco de laranja do Brasil para os Estados Unidos já havia sido derrubada na OMC

Sem uso. Guindaste desmontado no pátio da Tatuapé Guindastes, em São Paulo
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O Brasil conseguiu limitar a
importação de veículos mexi-
canos até 2015, dentro da re-
visão do regime automotivo
bilateral. Para este ano, o va-
lor foi fixado em US$ 1,4 bi-
lhão, com base na média das
importações dos últimos
três anos. Para os anos se-
guintes, a cota será calcula-
da sempre pela média dos
três anos anteriores.

Na prática, a medida signifi-
ca uma flexibilização do lado
brasileiro nas negociações,
porque o valor cairá até 2015. A
proposta original do Brasil era
fixar em US$ 1,4 bilhão o máxi-
mo de veículos mexicanos com

direito de entrar no País sem
pagamento de Imposto de Im-
portação, benefício garantido
no regime automotivo.

Até o fechamento desta edi-
ção, os ministros do Desenvol-
vimento, Indústria e Comér-
cio Exterior, Fernando Pimen-
tel, e das Relações Exteriores,
Antônio Patriota, ainda esta-
vam reunidos com os negocia-
dores mexicanos para concluir
todos os termos do novo acor-
do.

A reunião ocorreu na Cidade
do México, a pedido do gover-
no mexicano, depois que o go-
verno brasileiro encaminhou
na semana passada, por carta,
uma proposta de restrição de
comércio.

Segundo uma fonte brasilei-
ra, também ficou acertado que
o uso de conteúdo nacional na
fabricação de carros no Méxi-
co será elevado dos atuais 30%
para 45%. No entanto, o escalo-
namento deste aumento ainda
estava sendo negociado. A pro-
posta brasileira é ampliar ime-
diatamente para 35%, atingin-
do 45% nos próximos quatro
anos.

Caminhões. Também estava
em aberto, até o fechamento
desta edição, o período de tran-
sição para que veículos pesa-
dos, como caminhões, passem
a fazer parte do livre comércio.

O Brasil gostaria que a inclu-
são ocorresse a partir de 2015.

O acordo, da forma como está,
prevê o livre comércio para veí-
culos pesados apenas em
2020.

Os negociadores mexicanos
estiveram no Brasil no final de
fevereiro, quando as negocia-
ções tiveram início. Segundo o
Brasil, foi registrado em 2011

um forte ingresso no mercado
nacional de modelos fabrica-
dos naquele país, o que tem tor-
nado a balança comercial desfa-
vorável para o Brasil.

Para o governo brasileiro,
não faz sentido ter um regime
automotivo nacional, que au-
menta em 30 pontos porcen-

tuais o Imposto sobre Produ-
tos Industrializados (IPI) para
carros importados, e manter
uma brecha aberta por meio do
México.

Empresas instaladas no Bra-
sil produzem partes e peças
nos Estados Unidos e expor-
tam para o México. Os produ-
tos são usados na fabricação
dos automóveis que entram no
Brasil sem o aumento do IPI
para carros importados e com
isenção de Imposto de Impor-
tação.

Para os negociadores brasi-
leiros, a manutenção do acor-
do com o México nos termos
atuais criaria uma oportunida-
de de desvio de comércio e de
investimento.

● O que está na mesa

US$ 1,4 bi
é a cota fixada pelo governo bra-
sileiro de carros mexicanos que
podem entrar no Brasil este ano,
com base na média das importa-
ções dos últimos três anos. Esse
valor cairá até 2015

45%
é a porcentagem de conteúdo
nacional na fabricação de carros
no México acertada no acordo.
Hoje essa fatia é de 30%. O esca-
lonamento desse aumento ainda
está sendo negociado
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 15 mar. 2012, Economia & Negócios, p. B4.




