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O Mercosul deve aprovar na
próxima semana mais uma me-
dida para proteger os merca-
dos locais da concorrência
dos importados. Os técnicos
do Brasil, Argentina, Paraguai
e Uruguai discutem a amplia-
ção do número de produtos
que terão o Imposto de Impor-
tação elevado.

O Brasil defende uma relação
com 200 itens, segundo infor-
mou ao Estado a secretária de
Comércio Exterior do Ministé-
rio do Desenvolvimento, Indús-
tria e Comércio Exterior
(MDIC), Tatiana Prazeres. A Ar-
gentina quer uma lista com 400
produtos.

No segundo semestre do ano
passado, em meio ao agravamen-

to da crise internacional, o bloco
anunciou a implementação de
uma lista com até 100 itens para
cada País que teriam aumento
do Imposto de Importação para
produtos provenientes de mer-
cados fora do bloco. Nestes ca-
sos, o imposto que, em média, é
de 12% a 13%, pode chegar a 35%,
a alíquota máxima permitida pe-
la Organização Mundial do Co-
mércio (OMC).

Tatiana acredita que a amplia-
ção da lista será aprovada duran-
te a reunião de cúpula do Merco-
sul, que será realizada entre os
dias 26 e 28 de junho na provín-
cia de Mendoza. Segundo ela, o
Brasil concorda chegar a 200
itens, conforme já tinha defendi-
do no passado, quando a criação
da lista foi aprovada.

Critério. Outro ponto de discor-
dância com a Argentina é sobre o
critério de definição dos produ-
tos. O Brasil defende que cada
país tenha autonomia para fazer
a própria lista. O governo argen-
tino quer uma lista única, com os
mesmos produtos e alíquotas pa-
ra os sócios do Mercosul.

A medida dá mais fôlego aos

setores afetados pela concorrên-
cia dos importados, mas é me-
nos radical que a proposta apre-
sentada pela Argentina no mês
passado. Buenos Aires defendeu

umaelevação generalizada da Ta-
rifa Externa Comum (TEC) até
o limite permitido pela OMC. O
Brasil foi contra.

A ideia da lista com até 100 pro-

dutos foi anunciada em agosto
do ano passado, como uma das
medidas do Plano Brasil Maior.
A ação, no entanto, não foi colo-
cada em prática até hoje. Para-

guai e Uruguai ainda não incluí-
ram (internalizaram, no jargão
técnico) na legislação local o no-
vo mecanismo, embora o proto-
colo assinado pelo Mercosul esti-
pulasse um prazo de 60 dias.

Emprego. O coordenador geral
de Imigração do Ministério do
Trabalho, Paulo Sérgio de Almei-
da, disse ontem que as barreiras
impostas pela Argentina ao co-
mércio bilateral não só prejudi-
cam as exportações, mas tam-
bém têm reflexo no mercado bra-
sileiro de trabalho.

Segundo ele, que participou
de audiência pública no Senado,
a indústria de calçados, abate de
suínos, fabricação de tratores, ca-
minhões, autopeças, motocicle-
tas e de equipamentos de trans-
portes ampliaram em 29.682 os
postos de trabalho de janeiro a
maio de 2011.

Em cinco meses, estes setores
fecharam 3.892 vagas, sendo que
o País continua gerando novos
empregos formais. “De maneira
geral, todos os setores estão ge-
rando emprego. A indústria tam-
bém e estes setores têm sofrido
prejuízo no emprego”, disse.

Exportação cresceu sem
ajuda do governo, diz Delfim
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Brasil e Argentina vão ampliar protecionismo
Mercosul lança na semana que vem lista de mercadorias que terão alíquota de importação elevada; Brasil fala em 200 produtos, Argentina pede o dobro

Radical. A Argentina, de Cristina Kirchner, defendeu em maio elevação generalizada da TEC
● Barreiras
Brasil defende uma lista com
200 produtos e Argentina pleiteia
uma relação com 400 itens. Em
2011, foi anunciada uma lista de
100 produtos para cada país com
alta do imposto de importação.
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O ex-ministro da Fazenda Del-
fim Netto disse ontem que o go-
verno do ex-presidente Luiz Iná-
cio Lula da Silva não “moveu
uma palha” para aumentar as ex-
portações brasileiras. Delfim fez
a afirmação durante palestra a
empresários, ao explicar os moti-
vos que impedem a economia de
crescer a taxas superiores a uma

média de 4% ao ano.
Segundo o ex-ministro, de

1992 a 2002, no governo de Fer-
nando Henrique Cardoso, o to-
tal das exportações cresceu 4,2%
e os preços, 1,2%. Em 2003, se-
gundo o ex-ministro, cresceu pa-
ra 8% e os preços aumentaram
12,2%. “Com isso, o Brasil saiu da
encrenca externa, pagou sua dívi-
da e estamos mais tranquilos”,
disse Delfim. “Mas não move-

mos uma palha. Caiu do céu.”
O ex-ministro da Fazenda lem-

brou que China e Coreia, que em
1984 exportavam US$ 22 bi-
lhões, aumentaram suas exporta-
ções em dez e quatro vezes, res-
pectivamente. “Nós nunca fize-
mos um esforço”, lamentou. “O
nível do mar aumentou. O pro-
blema é que o Lula pensa que foi
ele que aumentou o nível do
mar”, ironizou Delfim, arrancan-
do gargalhadas e aplausos dos
empresários.

O ex-ministro também disse
esperar para este ano um cresci-
mento econômico de 2% a 2,5%.
A estimativa considera a evolu-

ção já dada de 0,2% no primeiro
trimestre, projeções de 0,5% pa-
ra o segundo trimestre e expan-
são de 1,6% e 1,25% no terceiro e
quarto trimestres de 2012.

Delfim projeta um déficit de
US$ 55 bilhões na conta corrente
do balanço de pagamentos, supe-
rávit primário de 3% do Produto
Interno Bruto (PIB), déficit no-
minal de 2% e desemprego em
5%. “Desde 1984, o Brasil nunca
cresceu mais que 4% por um pe-
ríodo de cinco anos seguidos.”

Carga. Segundo o ex-ministro,
na raiz do baixo crescimento da
economia brasileira estão o alto

preço da energia elétrica e o ele-
vado déficit em conta corrente,
entre outros problemas que im-
pedem o aumento da taxa de in-
vestimento. Delfim lembrou
que, quando a economia crescia
7,5% ao ano, a carga tributária
era de 24% do PIB e o governo
devolvia à sociedade, na forma
de investimentos, cerca de 5%
do PIB. “Hoje, temos uma carga
tributária de 36,5% do PIB e o go-
verno devolve em investimen-
tos apenas algo entre 1% e 1,5%
do PIB”, disse o ex-ministro.

“Precisamos melhorar o inves-
timento por meio de Parceria Pú-
blico-Privada (PPP). Temos de

perder o medo disso”, disse Del-
fim, acrescentando que faltam,
por exemplo, investimentos em
comunicação.

Ainda de acordo com Delfim,
para que a economia volte a cres-
cer mais, será preciso reformar
as leis trabalhistas. “O Brasil
tem uma Justiça trabalhista sepa-
rada da Justiça como um todo. A
Justiça trabalhista no Brasil não
obedece à Justiça.” O ex-minis-
tro defendeu o direito de o traba-
lhador discutir seu salário direta-
mente com o empregador. E, em
outro cenário, o empregado po-
deria negociar se quer tirar 15 ou
20 dias de férias.
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Text Box
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