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U
m mal necessário.
É assim que eco-
nomistas consul-
tados pelo Jornal
do Commercio

classificam a postura protecio-
nista que o governo tem usado
para blindar a atualmente frágil
indústria brasileira contra os
efeitos da sobrevalorização do
real frente ao dólar e mesmo ao
euro. Eles alertam, contudo, que
um erro de calibragem nas me-
didas pode alimentar ineficiên-
cias na atividade produtiva,
criando um abismo de tecnolo-
gia entre o Brasil e o resto do
mundo no longo prazo. 

“O protecionismo nunca é
positivo, pois nasce em am-
biente de ineficiência. Se os se-
tores industriais forem artifi-
cialmente protegidos por muito
tempo, os empresários terão
pouco estímulo para investir
em inovação e tecnologia”, afir-
ma o economista da Concórdia
Corretora Flávio Combat, ao de-
fender a validade de medidas
protecionistas como estratégias
emergenciais para lidar com
problemas como a atual pres-
são de valorização sobre o real.
Segundo ele, a moeda nacional
passa por um período de apre-
ciação forçada dada a tática dos
Estados Unidos e da União Eu-
ropeia de injetar trilhões no
mercado para amenizar os im-
pactos da crise econômica. 

“Como a taxa de juros brasi-
leira é muito alta e risco Brasil
caiu nos últimos anos, boa par-
te desses recursos acabam vin-
do para o País”, explica o eco-
nomista-chefe da Gradual In-
vestimentos, André Perfeito. A
dinâmica, afirma, tem impacto
negativo sobre a indústria lo-
cal, fazendo com que o produ-
to nacional fique mais caro que
seus pares estrangeiros e perca
competitividade tanto no mer-
cado interno quanto em praças

internacionais. 
Para o economista, o gover-

no já percebeu que tentar for-
çar o câmbio a patamares tole-
ráveis com o objetivo de minar
a alta competitividade dos im-
portados é uma política cara e
pouco eficiente. Por isso, afir-
ma, o Planalto tem aumentado
os esforços no sentido de am-
pliar o guarda-chuva de prote-
ção à indústria.

Levantar a barreira contra
importações via elevação de tri-
butos ou o estabelecendo cotas
de cotas de conteúdo local tem,
de fato, sido a estratégia utiliza-
da para fortalecer indústrias co-
mo a automotiva, a de calçados
e a de petróleo. Os mecanismos

de salvaguarda poderão chegar
até mesmo à indústria de vi-
nhos. Em parceria com a banca-
da gaúcha no Congresso e o go-
verno do Estado do Rio Grande
do Sul, grandes vinícolas daque-
la região estão pleiteando o au-
mento do imposto de importa-
ção para vinhos estrangeiros de
27% para 55%. 

As medidas proliferam,
apesar de os brasileiros ainda
não terem esquecido os dissa-
bores do período em que po-
diam comprar apenas compu-
tadores e veículos brasileiros,
como previa a Política Nacio-
nal de Informática dos anos
1970 e a restrição à entrada de
automóveis importados no

País na década de 90.
Na avaliação do estrategis-

ta-chefe do banco WestLB do
Brasil, Luciano Rostagno, o
quadro oferece suporte para a
ampliação do protecionismo à
indústria. “É claro que haveria
risco de distorções no setor se
essa situação persistisse por
longo período, o que não pare-
ce ser o caso”, pondera. 

ESTADOS UNIDOS. A estimativa
do prazo de duração para a
agressiva política de salvaguar-
da está ancorada na projeção de
que a economia norte-america-
na começará a apresentar nú-
meros mais robustos no médio
prazo, diminuindo a pressão de

valorização sobre o real. O espe-
rado alívio no câmbio pode che-
gar em meados de 2014, quando
as taxas de juros daquele país
voltarem a subir, conforme já in-
dicou o Federal Reserve, banco
central norte-americano.

Também de acordo com a
adoção da política protecionista
como instrumento de curto pra-
zo, tendo em vista o atual cená-
rio, Perfeito ressalta a necessida-
de de o governo criar um am-
biente em que o empresário seja
“forçado” a investir. “Empresá-
rio não investe hoje porque tra-
balha com margens muito com-
primidas por custos de produ-
ção elevados”, afirma. 

Na mesma linha, Rostagno

afirma ser preciso atacar proble-
mas estruturais para dar mar-
gem de manobra à indústria
brasileira no médio e longo pra-
zos. “Desta forma, o setor conse-
guirá absorver choques prove-
nientes do cenário externo ou
do doméstico”, explica. Entre os
fatores que mais penalizam a
atividade, ele destaca a falta de
mão de obra qualificada, a ca-
rência de infraestrura e a alta
carga tributária. 

Segundo o economista, o
impacto dos gargalos no de-
sempenho do setor fabril vem
sendo exacerbado pela crise
em países desenvolvidos e a
valorização cambial. “Por tudo
isso, a atividade vem perden-
do participação na economia
nacional”, aponta. 

O economista recorda que a
indústria respondeu por 14,6%
do Produto Interno Bruto Brasi-
leiro (PIB) em 2011, ante partici-
pação de 16,3%, em 2010 e de
16,7% em 2009. “Estamos so-
frendo uma transformação na
composição do PIB, com servi-
ços ganhando mais peso”, afir-
ma, salientando que a tendên-
cia deve se estender para os pró-
ximos anos. “Trata-se de um
movimento global”, acrescenta.

Na avaliação de Perfeito, o
momento crítico é propício
para que seja desenvolvido um
planejamento estratégico para
o setor. O objetivo do progra-
ma, segundo ele, seria prepa-
rar a base para que a indústria
brasileira possa crescer nos
segmentos em que é mais efi-
ciente e diminuir o esforço
concentrado em áreas em que
o País se destaca pouco.

“Está na hora de começar a
pensar nisto, pois a indústria é
bastante competitiva em alguns
setores como o químico o de ce-
lulose e de alimentos, mas leva
sérias desvantagens em outros”,
salienta. “Será que vale a pena
aplicar tantos recursos em seto-
res pouco promissores?” 

Protecionismo, mal necessário 

INDÚSTRIA - Economistas concluem que, em tempos de crise, medidas que o governo tem usado para blindar o setor são
eficazes, mas alertam que erros de calibragem podem ampliar o fosso de tecnologia que separa o Brasil do resto do mundo

DA AGÊNCIA ESTADO

O Brasil considera fazer um pedido de
retaliação à administração de Barack
Obama e poderá levar o governo dos Esta-
dos Unidos mais uma vez aos tribunais da
Organização Mundial do Comércio
(OMC) por causa das barreiras ao suco de
laranja nacional. Em 2011, a OMC conde-
nou uma barreira contra o suco de laranja
brasileiro e ordenou que a Casa Branca re-
tirasse a medida ilegal.

O Brasil havia se queixado de que Wa-
shington, ao calcular medidas antidum-
ping, usava uma metodologia que permi-
tia que a sobretaxa acabasse sendo bem
mais elevada, fechando na prática o mer-
cado local aos produtos estrangeiros.

O governo dos Estados Unidos tinha
até o último 17 para cumprir as ordens
da OMC e na sexta-feira, em Genebra,
diplomatas americanos apresentaram
o que têm feito desde a condenação, o
que inclui uma mudança na aplicação

de casos de antidumping.
O Itamaraty, porém, deixou claro que

o governo dos EUA não reformou a prin-
cipal barreira que foi condenada pela
OMC e alertou que agora avalia se vai
em direção a uma retaliação. “O Brasil
está avaliando se as medidas tomadas
pelos Estados Unidos nos permitem con-
cluir a presente disputa na OMC ou se,
pelo contrário, o Brasil terá de defender
seus interesses em painéis de retaliação”,
alertou a diplomacia brasileira em uma
reunião fechada na entidade.

O Brasil é o maior exportador mundial
de suco de laranja, com US$ 2 bilhões,
mas o faturamento de US$ 400 milhões
com exportações de suco para o mercado
norte-americano foi seriamente afetado
em 2009 pela imposição da sobretaxa. O
governo americano informou que havia
feito uma reforma em suas leis e, a partir
de 16 de abril de 2012,processos antidum-
ping seriam modificados para que este-
jam dentro das regras internacionais e

cumprindo a condenação da OMC.
A diplomacia brasileira alertou que o

problema é que casos anteriores a essa da-
ta, como o do suco de laranja, não serão
beneficiados pela mudança de postura
dos americanos. Segundo o Itamaraty,
Washington já confirmou a Brasília que a
mudança na lei valerá apenas para novos
casos. Na avaliação do Brasil, a condena-
ção de fato significa que os americanos
não devem continuar a usar as práticas
ilegais. A condenação, no entanto, tam-
bém exigiria um recálculo de suas tarifas
já aplicadas no passado.“Entretanto, co-
mo os Estados Unidos nos informaram,
tais ações não estarão cobertas”, disse a di-
plomacia brasileira.

Outra medida anunciada pelos EUA
foi o arquivamento de um novo pedido de
imposição de antidumping contra o suco
brasileiro, em 14 de março. Para o Brasil,
isso"não tem conexão com a disputa do
suco de laranja e não traz alívio para os
exportadores brasileiros.

Brasil estuda retaliar os EUA

SUCO DE LARANJA 

■ AQUECIMENTO GLOBAL

FÁBIO TEIXEIRA*

O ex-presidente Fernando
Henrique Cardoso (PSDB)
classificou como urgente o
controle da mudança climáti-
ca no planeta. Em palestra du-
rante o Fórum Mundial de Sus-
tentabilidade, realizado em
Manaus, Fernando Henrique
alertou que a janela de ação
para reduzir os efeitos que o
homem tem sobre a tempera-
tura da Terra se fechará em
2020. Segundo ele, a partir daí,
as mudanças sairiam do con-
trole, tornando difícil a rever-
são dos efeitos do aquecimen-
to global. Para o ex-presidente,
os efeitos seriam sentidos com
mais força pelos pobres, espe-
cificamente moradores das re-
gião Nordeste do País e habi-
tantes do continente africano.

“Sabemos que há certa ca-
pacidade de ação, mas o pro-
blema é urgente e ainda não há
este senso de urgência para a
sociedade brasileira”, disse
Fernando Henrique, após ser
apresentado pelo presidente
do Grupo de Líderes Empresa-
riais (Lide), João Doria Júnior.
O ex-presidente admitiu que
poderia ter feito mais em seu
governo para ajudar o meio
ambiente, mas argumentou
que naquele momento as prio-
ridades eram outras, como o
controle da inflação e o desen-
volvimento econômico.

FHC diz acreditar que o de-
senvolvimento da economia
verde no mundo pode ser o

motor de retomada no cresci-
mento global. Ele lembrou que
a economia externa está estag-
nada, e que o ciclo poderia ser
reiniciado com inovações no
campo da economia de baixo
carbono. “O novo modelo de
crescimento recai sobre as
economias mais avançadas.

Para ele, este tipo de inova-
ção só será possível com partici-
pação das empresas e estímulos
do governo a elas. Fernando
Henrique disse não se tratar de
conceito novo, pois no governo
do agora ex-presidente George
W. Bush, a iniciativa privada te-
ria se conscientizado a respeito
da defesa e utilização correta
dos recursos naturais. 

BRASIL. FHC voltou a se mani-
festar a favor do desmatamento
zero para a floresta amazônica.
Segundo ele, é possível conciliar
desenvolvimento econômico
na região com a preservação do
bioma local. Citou o caso de Ro-
raima, que não precisou inun-
dar terras para construção de
hidrelétricas, pois compra ener-
gia da vizinha Venezuela.

Apesar disso, o ex-presidente
disse ser inevitável a construção
da usina hidrelétrica de Belo
Monte, empreendimento que
encontra muitas resistências.
“Se não fosse essa desacelera-
ção na economia, já teríamos
escassez de energia”, afirmou.

A respeito da votação do Có-

digo Florestal, em tramitação
na Câmara dos Deputados, Fer-
nando Henrique pediu que o
governo federal permaneça fir-
me na defesa do meio ambien-
te. “Nesta matéria deveríamos
ter uma posição de convergên-
cia nacional”, assinalou.

Após a admissão de que po-
deria ter feito mais, o tucano
contou que, por muito tempo,
suas ideias, e de outros líderes –
como o ex-presidente america-
no Bill Clinton – em torno da
preservação estavam em desen-
contro com a visão da socieda-
de. Esta discordância, para ele,
teria sido um dos fatores dificul-
tando que medidas mais efeti-
vas saíssem dos encontros in-
ternacionais dos quais partici-
pou – entre eles a Conferência
das Nações Unidas Rio 92.

Fernando Henrique defen-
deu que a nova edição da con-
ferência, Rio+20, a ser realiza-
da em junho no Rio de Janeiro,
tenha foco concreto na sus-
tentabilidade. “Existe uma re-
lação direta entre o bem-estar
da população e o meio am-
biente, mas o foco tem que ser
o meio ambiente.”

PRÊMIO. Na noite de sexta-feira,
o Lide concedeu às empresas
consideradas modelo de pre-
servação ambiental o prêmio
Lide Sustentabilidade 2012. As
empresas premiadas foram o
Bradesco, a Coca-Cola Brasil, a
Natura, O Boticário e a Unilever. 

* O repórter viajou a convite do Lide

■ INOVAÇÃO

Governo quer igualar
investimento em 4 anos
DA AGÊNCIA BRASIL

O ministro da Ciência e
Tecnologia, Marco Antonio
Raupp, disse na sexta-feira
que o governo espera, em
quatro anos, que os investi-
mentos do setor privado em
inovação, ciência e tecnologia
atinjam as mesmas cifras do
que é aplicado pelo setor pú-
blico. Hoje, os investimento
das empresas representam
0,55% do Produto Interno
Bruto (PIB), enquanto o go-
verno injeta o equivalente a
0,61% do PIB.

“Nossa política para os
próximos quatro anos é que os
investimentos da parte das
empresas e da parte do gover-
no sejam iguais. Metade para
cada um. A questão do desen-
volvimento sustentável do
País é uma responsabilidade
da sociedade como um todo,

não é um problema de um go-
verno só”, disse o ministro
após se reunir com empresá-
rios da Confederação Nacio-
nal da Indústria (CNI).

Raupp ressaltou que a polí-
tica do governo é estimular os
empresários a serem protago-
nistas no campo da ciência e
da tecnologia e desenvolver
maior intercâmbio entre o se-
tor privado e o sistema gera-
dor de conhecimento, como
os institutos tecnológicos e as
universidades. 

“O objetivo não é a criação
de institutos de pesquisa, é a
criação de uma pauta para os
institutos de pesquisa já exis-
tentes, ou para institutos que
venham a ser desenvolvidos
em função das necessidades”,
destacou.   De acordo com o
ministro, está em fase de cria-
ção a Empresa Brasileira de
Pesquisa Industrial e Inovação. 

Para Fernando Henrique ainda não há senso de urgência nas ações

JEFFERSON RUDY/CB/D.A PRESS

FHC adverte: 2020 será o divisor de águas

PRÉVIA: CONFIANÇA DA INDÚSTRIA SOBE 0,3%

A prévia do Índice de Confiança da Indústria (ICI) em março avançou
0,3% ante o número final de fevereiro, informou a Fundação Getúlio
Vargas (FGV). O indicador passou de 102,5 para 102,8 pontos no
período. De acordo com a instituição, apesar de projetar uma quarta
alta consecutiva do índice, o resultado confirmaria a perda de força
da recuperação do setor. Isso porque, depois de crescer 1,1% em
dezembro do ano passado e 0,5% em janeiro de 2012, também em
base mensal, o ICI teria avançado somente 0,5% nos dois últimos
meses, patamar inferior à média desde 2008. 
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Text Box
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 26 mar. 2012, Primeiro Caderno, p. A2.




