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A onda de medidas no Brasil tem
preocupado parceiros comer-
ciais, analistas e acadêmicos. “Já
deixamos claro ao Brasil nossas
preocupações”, declarou ao Es-
tado o comissário de Comércio
da União Europeia (UE), Karel
de Gucht. “O Brasil está lideran-
do uma tendência na economia
mundial que, se for mantida, se-
rá desastrosa”, disse Simon
Evennet, especialista em comér-
cio da Universidade de Saint Gal-
len (Suíça), um dos principais es-
tudiosos do protecionismo hoje.

“O Brasil entrou em uma lógi-
ca muito negativa e tomou um
caminho perigoso para sua pró-
pria economia e para a economia
internacional. O mundo está se-
gurando a respiração para ver
qual será o próximo passo toma-
do pelo governo de Dilma Rous-
seff”, alertou.

De acordo com ele, a grande
preocupação de especialistas e
exportadores em todo o mundo
é o “efeito cascata” que o Brasil
pode causar pelo mundo. “O Bra-
sil é uma democracia e um país
que quer dar uma imagem de mo-
dernidade. Mas, quando se volta
ao protecionismo da forma que
está fazendo, está abrindo as pos-
sibilidades para que outros paí-
ses em desenvolvimento tam-
bém caminhem nessa direção”,
afirmou Evennet. “Muitos na
África e outras regiões já dizem:
se o Brasil pode, por que eu tam-
bém não posso?”

Evennet acha que pode não de-

morar até que uma onda de quei-
xas comece a aparecer. “A pa-
ciência dos principais parceiros
comerciais do Brasil está acaban-
do e estamos à beira de ver uma
eclosão de ações contra o País.”

O que tem evitado a guerra co-
mercial com o Brasil por enquan-
to é o fato de o País estar elevan-
do suas tarifas de importação
dentro do que a Organização
Mundial do Comércio (OMC)
permite. “Por enquanto, não vi
nenhuma tarifa que tenha passa-
do o teto (estabelecido legalmen-
te)”, disse o diretor-geral da
OMC, Pascal Lamy há cerca de
uma semana.

Em média, as tarifas de impor-
tação no Brasil estavam em 2011
na faixa de 12%. Mas, legalmen-
te, o País tem o direito de eleva-
las até 35% sem violar as regras
internacionais.

Insustentável. Mas, dentro do
próprio governo, a onda prote-
cionista tem criado fricções im-
portantes entre o Ministério da
Fazenda, de um lado, e o Itama-
raty e o Ministério do Desenvol-
vimento, de outro. Fontes na
chancelaria admitem que estão
freando parte dos projetos de ele-
vação de tarifas sugerido pela
pasta comandada por Guido
Mantega.

Entre o setor privado mun-
dial, a percepção é de que a onda
protecionista no Brasil não será

sustentável. “Não há como cres-
cer implementando barreiras”,
alertou Harold McGraw, presi-
dente do Conselho para Negó-
cios Internacionais dos Estados
Unidos, entidade que reúne algu-
mas das maiores empresas ame-
ricana.

Mas o comportamento do
País já começa a se refletir em
seus acordos comerciais e em ne-
gociações com outros governos.
Além de suspender e revisar o
acordo automotivo com o Méxi-
co, o governo brasileiro pratica-
mente abandonou a ideia de
qualquer avanço em outras fren-
tes.

Na OMC, o Brasil, que por
anos foi um dos principais prota-
gonistas da Rodada Doha, hoje
apenas atua para evitar que haja
pressões para que abra ainda
mais seu mercado.

Nesta semana, o Brasil vai lide-
rar um debate na entidade, mas
justamente no sentido contrá-
rio: até que ponto seria justificá-
vel adotar sanções ou elevar bar-
reiras? Mas vai escutar um reca-
do claro de Lamy. Problemas da
área financeira não necessaria-
mente conseguirão ser resolvi-
dos com medidas comerciais.

Na negociação com a União
Europeia para a criação de uma
área de livre comércio com o
Mercosul, o Brasil também não
vê pressa nenhuma em fechar
um acordo. Em projetos que ha-
viam iniciado no fim do governo
Lula, como uma aproximação
com os países da Asean (Associa-
ção das Nações do Sudeste Asiá-
tico), não existe nada hoje na
agenda.

Outra negociação que não ca-
minha é a iniciativa do Brasil de
2010 de conseguir que 30 países
emergentes reduzissem tarifas
entre suas economias. Hoje, o
grupo sequer se reúne para deba-
ter as áreas de liberalização.

Medidas de proteção comercial
do Brasil preocupam europeus

WILTON JUNIOR/AE-2/4/2010

Brasil é o
país mais
fechado
do G-20
Em meio à crise mundial, País passou a ser
líder na adoção de medidas protecionistas

Tarifas - Carros importados de fora do Mercosul ficaram mais caros com o aumento do IPI
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De campeão do liberalismo ao
posto de país mais fechado do
G-20. Em quatro anos de crise
internacional, o Brasil revolu-
cionou sua política comercial,
abandonou o discurso de defe-
sa da abertura de mercados,
suspendeu acordos e passou a
ser um dos líderes na aplica-
ção de tarifas e medidas prote-
cionistas.

De 2008 a junho de 2011, o Bra-
sil foi o segundo país que mais
iniciou ações antidumping con-
tra importações, com um total
de 80, só sendo superado pela
Índia, com 137. Naquele período,
o Brasil iniciou mais ações anti-
dumping do que Estados Unidos
(48), União Europeia (57) e até a
Argentina (65), conhecida por
sua postura protecionista.

Além disso, dados obtidos pe-
lo Estado apontam que, desde o
início da crise em 2008, o Brasil é
o quinto país a adotar o maior
número de barreiras no mundo.
Em termos de impacto, porém,
essas medidas colocam o Brasil
na liderança entre os países mais
protecionista hoje do G-20.

No total, o Brasil já adotou ou

anunciou pelo menos 85 medi-
das claramente protecionistas
desde o início da crise. Em mé-
dia, uma nova barreira é criada a
cada 15 dias no país desde 2008.
Só Rússia, China, Índia e Esta-
dos Unidos adotaram em núme-
ros absolutos um volume maior
de medidas protecionistas. Mas
a realidade é que o impacto das
novas barreiras brasileiras tem
ido além de qualquer outro país.

Segundo um levantamento do
Centro para a Pesquisa de Políti-
cas Econômicas, financiado pe-
lo Banco Mundial, as ações brasi-
leiras já atingiram as exporta-
ções de 131 países. O grande foco
é a China, com mais de um quar-
to de todas as medidas, 25, segui-
da pelas barreiras contra produ-
tos americanos (22), alemães
(14), italianos (11) e japoneses
(10).

No total, as medidas brasilei-
ras já afetam 254 produtos e a
constatação de especialistas é de
que as barreiras são as mais bási-
cas, como a elevação de tarifas, e
sem qualquer elaboração para
dar maior competitividade às in-
dústrias nacionais que estejam
sofrendo. Tais medidas, segun-
do funcionários da OMC, são tí-
picas dos países mais pobres do

mundo, que não têm outro ins-
trumento senão a criação de mu-
ros contra o comércio.

A proliferação de medidas é
uma reviravolta em comparação
à situação do País nos primeiros
meses após o colapso do Leh-
man Brothers, em setembro de
2008. Naquele momento, o ex-
presidente Lula apelava para
que países não recorressem a bar-
reiras e chegou a ser considera-
do publicamente pelo diretor da
OMC, Pascal Lamy, como o
“campeão na resistência contra
o protecionismo”.

“Logo depois da crise, a reação
brasileira não foi protecionista,
e o diagnóstico era mais ligado
ao acesso a crédito”, analisa a
economista Sandra Rios, do Cen-

tro de Estudos de Integração e
Desenvolvimento (Cindes,
“think tank” de comércio inter-
nacional no Rio).

Mas Sandra acrescenta que, a
partir de 2010, e principalmente
após o lançamento pelo governo
do “pacote de competitividade”
naquele ano, começou a ênfase
em medidas protecionistas, in-
cluindo uma série de iniciativas
para incentivar o conteúdo na-
cional nas cadeias produtivas.

Em 2010, o Brasil iniciou 37
ações antidumping, novamente
só perdendo para a Índia, com
41. A União Europeia, a terceira
colocada, deu entrada a apenas
15 ações.

Em 2011, até junho, houve
uma aparente desaceleração,

com a abertura de 11 ações anti-
dumping pelo Brasil. Mas, no fi-
nal do ano passado, a escalada
protecionista ganhou força, e o
Brasil recusou-se a fazer parte
de uma iniciativa que estabele-
cia que países congelariam suas
tarifas e não aumentariam suas
barreiras.

Em setembro, foi anunciado o
aumento de 30 pontos porcen-
tuais no IPI de veículos importa-
dos de países fora do Mercosul
ou fabricados no bloco, mas com
índice insuficiente de nacionali-
zação de componentes e etapas
de produção. “Essa medida clara-
mente fere as regras da OMC,
porque atrela um subsídio a con-
teúdo nacional, o que é proibi-
do”, diz Sandra, acrescentando
que já houve pedido de consul-
tas de alguns países orientais.

No final de 2011, o Mercosul
decidiu que cada país poderia
criar uma lista de 100 novos pro-
dutos que poderiam ter suas tari-
fas elevadas, mesmo não estan-
do na lista de exceções à tarifa
externa comum (TEC).

A gota d'água, para Sandra, é a
tentativa de o Brasil renegociar o
acordo automotivo com o Méxi-
co, depois de ter usufruído de su-
perávits comerciais com o par-
ceiro por quatro ou cinco anos.
“Quando o negócio começa a vi-
rar, dizemos que não estamos
mais de acordo e queremos im-
por uma cota de importação que
é a metade do valor exportado
por eles no ano passado - não
tem o menor cabimento, como é
que o Brasil pode querer ter cre-
dibilidade desse jeito?”, critica.
Dessa forma, não é surpresa que
um levantamento realizado pela
Câmara Internacional de Comér-
cio tenha indicado que o Brasil
chegou ao final de 2011 como a
economia mais fechada do G-20,
apesar das promessas realizadas
em cada uma das cúpulas de que
iria manter aberto seu mercado.
O ranking avalia a abertura dos
mercados a produtos importa-
dos, nível tarifário, regras inter-
nas, exigências de conteúdo lo-
cal, as políticas comerciais, in-
fraestrutura ao comércio e a
abertura do país a investimentos
estrangeiros.

Entre as 75 maiores econo-
mias do mundo, só sete são mais
protecionistas que o Brasil. O
País tem praticamente a mesma
abertura de mercado que a Vene-
zuela, do presidente Hugo Chá-
vez, e está próximo dos níveis do
Paquistão, Argélia e Sudão.

Garantido o Direito dos Corretores de Imóveis

SINDICATO APOIA

DOAÇÃO DE SANGUE

O Sindicato, em

parceria com a Santa

Casa de Misericórdia

de São Paulo realiza

campanha com o intui-

to de ajudar a salvar

vidas. A iniciativa faz

parte do Programa

Corretor Cidadão e

busca informar a cate-

goria e a população

sobre a necessidade

da doação de sangue.

A participação é volun-

tária. As coletas são

realizadas no Hemo -

centro localizado na

região central, próximo

ao Metrô Santa Cecília.

Corretor ajude a salvar

vidas com a sua doa-

ção! Informações pelos

telefones abaixo.
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O Sindicato dos
Corretores de Imó -
veis tem traçado
sua história na
incansável tarefa
de garantir os
melhores benefí-
cios aos profissio-
nais do mercado

imobiliário. “Defender os direitos dos
corretores de imóveis é uma das gran-
des missões assumidas pelo Sindicato
dos Corretores de Imóveis no
Estado de São Paulo”, afirma
Alexandre Tirelli, Presidente
da Entidade. Entre os vá rios
corretores beneficiados neste
contexto, está Claudionor
Gomes da Silva. 

“As advogadas foram
extremamente prestativas,
atenciosas e competentes ao cuidar do
meu caso. Princi palmente em matéria
de atendimento elas foram excelentes.
Eu recomendo o serviço de assessoria

jurídica do Sindicato, especialmente
para os novos corretores de imóveis.
Vale a pena, pois o departamento real-
mente consegue resolver o problema
do corretor honesto que executa bem o
seu trabalho. Foi ótimo contar com o
apoio jurídico do Sindicato.”

Assim como Claudionor, mui-
tos corretores necessitam de orienta-
ções específicas. O Sindicato disponi-
biliza toda a orientação técnico-jurídica
no que concerne a atividade de inter-

mediação e os profissionais,
podendo realizar consultas
pessoalmente na sede, situa-
da à Rua Pamplona, 1200, 3º
andar, e também na Agência
Regional mais próxima de sua
cidade. 
Mais informações sobre como
desfrutar deste benefício gra-

tuíto, entre em contato pelo te lefone
(11) 3889-5899 – r. 534, ou nas Agências
Re gio nais do interior e litoral (confira a
relação completa no www.sciesp.org.br). 

Programação Cultural

O Programa Inserção Cultural do
Sindicato promoveu no ano passado
inúmeros eventos culturais que envol-
veram corretores de imóveis e seus
familiares. Nesse ano, não será dife-
rente! O Sindicato está preparando
uma programação especial e diferen-
ciada, abrangendo os corretores de
imóveis da Sede e Regional. 

No dia 19 de abril, às 10h00, o
Sindicato leva você a uma visita guiada
no Parque Ecológico do Tietê, onde

serão obervadas
as surpreenden-
tes belezas natu-
rais do parque,
como fauna, flora
e a Lagoa do
Jacaré. As inscri-
ções já estão
abertas, para par-
ticipar, os interessados devem se ins-
crever nos telefones abaixo ou e-mail
agendacultural@sciesp.org.br

COMUNICADO IMPORTANTE

O Sindicato tem como escopo principal defender os interesses dos corretores de imóveis com serieda-

de e organização. Diante desta prerrogativa, a atual Diretoria do Sciesp, com o intuito de atender todas as

necessidades e anseios da categoria profissional, comunica que somente nomeados por correspondência

oficial, nos termos da boa legislação aplicável, poderão representar a entidade em eventos, órgãos públicos

e demais instituições. 

● Defesa

● Alerta

Autoridades e estudiosos
se queixam das atitudes
adotadas pelo governo
Dilma para proteger o
mercado interno

Toda quinta no Estadão.

131
países tiveram suas exportações
afetadas pelos efeitos de pelo
menos 85 medidas
protecionistas adotadas ou
anunciadas pelo Brasil desde o
início da crise internacional

SIMON EVENNET
PROFESSOR DA UNIVERSIDADE DE
SAINT GALLEN
“O Brasil lidera uma tendência
mundial que, se mantida, será
desastrosa. O mundo está
segurando a respiração para ver
qual o próximo passo do governo”
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 26 mar. 2012, Economia & Negócios, p. B4.




