
A iniciativa do governo brasilei-
ro de colocar em evidência e,
em última instância, levar à cria-
ção de salvaguardas à valoriza-
ção do câmbio pela Organização
Mundial do Comércio (OMC), é
muito bem recebida por analis-
tas de comércio exterior ouvi-
dos pelo BRASIL ECONÔMICO. Mas
nem por isso eles são menos cé-
ticos sobre o desenrolar mais po-
sitivo das discussões que serão
travadas na OMC.

Dois motivos são apontados
como os maiores entraves para a
formação de um novo mecanis-
mo de proteção com base na va-
riação das moedas. O primeiro é

o próprio câmbio. Segundo Ro-
drigo Branco, economista-che-
fe da Fundação Centro de Estu-
dos de Comércio Exterior (Fun-
cex), não há consenso sobre es-
sa, que é uma das principais va-
riáveis macroeconômicas de
qualquer economia. “Todos os
artigos feitos até hoje sobre câm-
bio são inconclusivos ou apre-
sentam soluções muito bran-
das”, afirmou. “O que dirá so-
bre obter um consenso de quan-
to o câmbio é danoso para um
país especificamente.”

E a segunda dificuldade é o
consenso em si. Josefina Gue-
des, diretora da Guedes,Bernar-

do, Imamura & Associados, res-
salta que, para aprovar qualquer
mudança é preciso ter a concor-
dância dos cerca de 160 países-
membros da OMC. E o proble-
ma, diz, é a criação de um único
critério para a mensuração dos
prejuízos com o câmbio já que
cada país estabelece suas variá-
veis para esse critério de perdas.
“Predisposição à discussão há,
acordo e consenso sobre o crité-
rio é muito mais difícil de se en-
contrar e esse é o ponto nervoso
da discussão.”

Ela cita estudo produzido pe-
la Fundação Getulio Vargas
(FGV) que mostra que, por cau-

sa da política de desvalorização
deliberada de suas moedas, os
Estados Unidos e a China são os
dois países mais protegidos co-
mercialmente hoje.

Na ponta contrária, o Brasil
estaria tão desprotegido a pon-
to de ter a barreira tarifaria ho-
je negativa em 40%. “O Brasil
está escancarado às importa-
ções”, disse.

Josefina argumenta que, jus-
tamente por isso, os dois países
(China e Estados Unidos) de-
vem acabar levantando as maio-
res dificuldades para a adoção
de mecanismos no sentido de
anular. ■ S.C.

EUA podem ser aliados
do Brasil contra
a guerra cambial

Analistas são céticos sobre demandas

Restrições a vinhos podemajudarArgentina

A Comissão de Comércio Internacional dos Estados Unidos anunciou na semana
passada que revogou as medidas protecionistas contra o suco de laranja brasileiro.
As sobretaxas aplicadas ao produto nacional que entrava no mercado americano
estavam em vigor desde 2006, para proteger a produção de laranjas nos EUA,
porque os americanos consideraram que o suco de laranja do Brasil era exportado a
preços inferiores aos do mercado interno, o que caracterizaria prática de dumping.
Na avaliação do Itamaraty, a medida beneficia os citricultores e exportadores
brasileiros e foi tomada de forma soberana pelo governo dos EUA. A decisão, segundo
a chancelaria, não faz parte do painel aberto pela Organização Mundial do Comércio
(OMC) em 2009, a pedido do governo brasileiro, que questionava a adoção das
medidas protecionistas. Na época, a OMC já havia se posicionado a favor do Brasil.
A decisão faz parte de um acordo internacional que estabelece que medidas
antidumping devem ser retiradas cinco anos após a entrada em vigor.ABr

Já conhecido nos fóruns interna-
cionais por cunhar expressões a
respeito dos movimentos das ta-
xas de câmbio dos últimos anos
— como a “guerra cambial” —,
o ministro da Fazenda, Guido
Mantega, inovou mais uma vez.
Para ele, o fato de os países des-
valorizarem propositalmente
suas moedas nada mais é do que
um subsídio cambial.

“Antes se usava muito mais
subsídios diretos ou indiretos,
justamente aquilo que a OMC
procura fiscalizar. Só que os paí-
ses hoje estão desvalorizando
sua moeda em 20% ou 30%. E is-
so, para mim, é subsídio cam-
bial”, disse durante audiência
pública na Comissão de Assun-
tos Econômicos (CAE) na sema-
na passada ao responder ques-
tionamento do senador Francis-
co Dornelles (PP-RJ).

De acordo com Mantega, até
agora, o organismo de regula-
ção comercial até prevê que se
examine o assunto, mas acaba
remetendo ao Fundo Monetário
Internacional (FMI), alegando
não ter o mecanismo adequado
para identificação.

“Por isso temos que criar na
OMC essa figura do dumping
cambial, de modo que o Brasil
possa ser preservado”, afirmou.

E até mesmo os Estados Uni-
dos podem acabar ajudando nes-

sa tarefa iniciada pelo Brasil.
Segundo o ministro, o país tal-

vez possa se sensibilizar pela
questão, pois há uma grande ri-
validade com a China na ques-
tão cambial, uma vez que gosta-
riam de ver a moeda chinesa
mais valorizada.

“Por isso talvez tenhamos
chance de avançar nesse senti-
do. Se conseguirmos, será uma
grande vitória.” ■ S.C.

Andre Penner

Para Mantega,
o fato de os países
desvalorizarem
propositadamente
suas moedas nada
mais é do que um
subsídio cambial

Estudo da Fundação
Getulio Vargas (FGV)
mostra que, por
causa da política
de desvalorização
deliberada de suas
moedas, os Estados
Unidos e a China são
hoje os dois países
mais protegidos
comercialmente

OS CONFLITOS PELO SUCO DE LARANJA, UMA HISTÓRIA ANTIGA

Aavaliação é de que todos os artigos feitos até hoje sobre o câmbio são inconclusivos ou têm conclusõesmuito superficiais

Os produtores chilenos de vinho vão tentar convencer o Brasil, seu
quarto maior mercado, a desistir das restrições a importações da
bebida, que beneficiaria os argentinos. A Wines of Chile, associação que
representa 90 vinícolas, pediu ajuda do governo chileno para chegar a
um acordo com a presidente Dilma Rousseff, quando ela visitar o Chile.
O Chile poderá perder pelo menos US$ 40 milhões em vendas, caso
as tarifas de importação sejam implementadas pelo Brasil. Bloomberg

Marcos Issa/Bloomberg
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 23, 24 e 25 mar. 2012, Primeiro Caderno, p. 9




