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A contragosto, o Brasil acatou
ontem decisão da maioria dos
parceiros do G-20 de manter, até
2014, o compromisso mútuo de
não criar barreiras comerciais e
de reduzir as existentes. A presi-
dente Dilma Rousseff havia insis-
tido até o último minuto do en-
contro dos líderes das maiores
economias do mundo, no Méxi-

co, em acabar com essa cláusula
neste ano, como meio de permi-
tir a retomada das negociações
comerciais da Rodada Doha.

“Se prorrogar, não tem Roda-
da Doha ‘never more’ (nunca
mais, em inglês)”, disse Dilma
ontem, pouco antes de embar-
car para o Brasil. Chamada de
“standstill”, essa cláusula foi
adotada como meio de impedir
uma escalada protecionista no
auge da crise financeira.

Sua prorrogação foi qualifica-
da pelo presidente do México e
anfitrião do encontro, Felipe Cal-
derón, como uma espécie de vitó-
ria contra as forças favoráveis ao
protecionismo. O Brasil acabou
incluída entre elas. “Houve uma
discussão significante e um am-
plo consenso sobre a rejeição do
protecionismo e sobre a necessi-
dade de se estender a cláusula do
standstill", afirmou. “Houve re-
sistência de alguns países, mas

conseguimos gerenciá-la e che-
gara um acordo”, completou Cal-
derón, com a delicadeza de não
mencionar o Brasil.

A presidente Dilma, apesar de
ter cedido, conseguiu evitar que
a prorrogação fosse até 2015, co-
mo queriam os países europeus
e os Estados Unidos. “A crise
atual não pode ser usada como
biombo para a preservação dos
desequilíbrios (no comércio in-
ternacional)”, defendeu ela à im-

prensa. “Queremos que a Roda-
da Doha seja reaberta em 2014,
com prazo para ser encerrada.”

Desde a suspensão da Rodada
de Doha, em 2007, o Brasil repe-
te que só aceitará sua retomada
se os objetivos de promover o de-
senvolvimento, definidos seis
anos antes, forem mantidos. Is-
so significa não excluir das con-
versas o fim dos subsídios às ex-
portações agrícolas e a redução
das subvenções à produção do
setor pelos países desenvolvi-
dos. Os EUA, porém, insistem na
redefinição das metas da nego-
ciação multilateral de comércio.

Brasil terá de acatar decisão contra barreiras

V ai muito bem o Plano Brasil
Menor, eixo principal da po-
lítica de subdesenvolvimen-
to executada pelo governo

da presidente Dilma Rousseff. Colo-
cado em 53.º lugar na pesquisa de
competitividade do Fórum Econômi-
co Mundial, o País deve seguir o ru-
mo ditado pelo governo da Argenti-
na, ocupante do 85.º posto na classifi-
cação de 2011-2012. A ordem é au-
mentar o protecionismo – decisão já
tomada para a próxima reunião de
cúpula do Mercosul, marcada para
os dias 26 a 28 de junho em Mendoza.
O governo brasileiro admite elevar
as tarifas de 200 produtos. As autori-
dades argentinas têm defendido
uma lista de 400. Mas o bloco regio-
nal é só um dos campos de ação. Em-
penhada em multiplicar e elevar as
barreiras comerciais, a presidente
brasileira deu instruções especiais

aos negociadores participantes da con-
ferência do Grupo dos 20 (G-20), no
México. Deveriam rejeitar qualquer
proposta de prorrogação do compro-
misso antiprotecionista previsto para
valer até 2013 – e de fato já violado vá-
rias vezes, por vários países, incluído o
Brasil.

As barreiras erguidas pelo governo
brasileiro foram insuficientes para im-
pedir a deterioração do saldo comer-
cial e o aumento de importações de
bens intermediários, bens de consumo
acabados e equipamentos. A explica-
ção, nem sempre reconhecida pelos es-
trategistas de Brasília, vai muito além
da ação desleal de alguns concorrentes
e dos problemas cambiais. As dificulda-
des foram claramente identificadas
tanto por economistas de instituições
brasileiras quanto por especialistas de
organizações internacionais. Um estu-
do da Confederação Nacional da Indús-

tria (CNI), divulgado em 2010, compa-
rou oito fatores de competitividade do
Brasil e de 13 países selecionados – Áfri-
ca do Sul, Argentina, Austrália, Cana-
dá, Chile, China, Colômbia, Coreia, Es-
panha, Índia, México, Polônia e Rússia.
O Brasil levou clara vantagem sobre Ar-
gentina e África do Sul e só bateu os
demais em poucos itens. O confronto

incluiu disponibilidade e custo de mão
de obra, disponibilidade e custo de ca-
pital, infraestrutura e logística, peso
dos tributos, ambiente macroeconômi-
co, ambiente microeconômico, educa-
ção e também o binômio tecnologia e
inovação.

Num estudo periódico do Banco

Mundial sobre regulação e ambiente de
negócios (Doing Business), o Brasil fi-
cou, em 2012, no 126.º lugar numa lista
de 183 países, prejudicado por itens co-
mo tempo gasto para abrir um negócio
(119 dias), horas gastas para cumprir as
obrigações fiscais (2.600) e custos para
exportar (US$ 2.215 por container).

A pesquisa mais ampla e mais detalha-
da é a do Relatório Global de Competitivi-
dade, publicado pelo Fórum Econômi-
co Mundial. No levantamento de
2011-2012, o Brasil apareceu em 53.º lu-
gar, posição melhor que a da pesquisa
anterior (58.º posto), mas muito pior
que a de vários países emergentes, co-
mo a Malásia (21.º), a China (28.º), o
Chile (31.º) e a Tailândia (39.º), e de
alguns ex-socialistas, como a República
Checa (38.º) e a Polônia (41.º). Suíça,
Cingapura, Suécia, Finlândia e Estados
Unidos foram os cinco primeiros colo-
cados. Foram listados 142 países.

O número da classificação geral (53)
é uma média ponderada de várias no-
tas. No caso do Brasil, os piores indica-
dores são normalmente aqueles relacio-
nados com a ação governamental em
todos os ramos da administração. O
País aparece em 77.º lugar no quesito
instituições, em 64.º em infraestrutura
e em 115.º quando se trata de ambiente
macroeconômico. O desperdício no
gasto público deixa o Brasil na 136.ª co-
locação. O peso da regulação governa-
mental é ainda mais desastroso, jogan-

do o País para a 142.ª posição. O favo-
ritismo nas decisões dos funcioná-
rios oficiais também é destacado.
Por esse item, o Brasil fica em 65.º
lugar entre os países pesquisados.
Os seis maiores problemas identifi-
cados nas entrevistas foram o peso
dos impostos, as regras tributárias,
as deficiências de infraestrutura, as
normas trabalhistas, a burocracia go-
vernamental ineficiente e a forma-
ção inadequada da mão de obra. O
acesso ao financiamento aparece em
oitavo lugar, logo depois da corrup-
ção. No caso da Argentina, a inflação,
a corrupção e a instabilidade das polí-
ticas aparecem no alto da lista.

Ao fazer do protecionismo uma
prioridade para o Mercosul, o gover-
no brasileiro aceita como modelo o
pior padrão de política econômica
do bloco regional. Adere à estratégia
de esconder os problemas, em vez de
enfrentá-los com disposição e com-
petência. Soluções desse tipo até po-
dem produzir um alívio temporário,
se o país encontrar parceiros dispos-
tos a cooperar. O Brasil, maior com-
prador dos produtos argentinos,
tem dado cobertura à ineficiência in-
dustrial do país vizinho. Quais dos
clientes e competidores dará cober-
tura à ineficiência brasileira?

✽

JORNALISTA

CELSO JUNIOR/AE–4/9/2008

Subsídios
agrícolas do
Brasil serão
avaliados
Hoje, diplomatas de EUA, UE, Canadá e
Austrália vão até a OMC questionar o País

Na mira. Soja está entre as commodities que serão alvo de investigação pedida, entre outros, pelo governo americano

O governo brasileiro adere ao
protecionismo argentino, em
vez de fortalecer a economia

Jamil Chade
CORRESPONDENTE / GENEBRA

Os governos dos Estados Uni-
dos, União Europeia, Canadá
e Austrália começam a se preo-
cupar com os níveis de subsí-
dios dados pelo Brasil para a
agricultura. Hoje, diplomatas
desses países vão questionar
na Organização Mundial do
Comércio (OMC) o volume de
apoio do Estado brasileiro ao
setor agrícola. Por décadas,
foi o Brasil que questionou de
forma intensa os subsídios
dos países ricos, chegando a
vencer disputas legais contra
a ajuda americana ao algodão
e a ajuda europeia ao açúcar.

Agora, o Brasil já é o terceiro
maior exportador de produtos
agrícolas do mundo e, em 2012,
poderá fechar o ano pela primei-
ra vez com vendas acima de US$
100 bilhões. O que os países ri-
cos querem saber, portanto, é

até que ponto essa expansão é
fruto da competitividade ou de
um incremento nos subsídios.

Não se trata de uma disputa
nos tribunais da entidade. Mas o
questionamento é uma demons-
tração de que esses países estão
de olho na intervenção brasileira
e que estão dispostos a manter
um escrutínio nos programas na-
cionais.

Pelas regras da OMC, o Brasil
tem o direito de dar subsídios dis-
torcivos e que afetam a produ-
ção no valor de até US$ 913 mi-
lhões, distante dos mais de US$
20 bilhões autorizados apenas
para os EUA e de um valor ainda
maior pelos europeus. Há pou-
cas semanas, o Brasil entregou à
entidade um resumo de tudo o
que deu para a agricultura entre
2007 e 2009. Apesar do atraso de
anos, o governo insiste nos docu-
mentos que não ultrapassou o te-
to estabelecido pela OMC.

O que países querem saber, po-

rém, é como o Brasil classifica
seus subsídios, já que poderia es-
tar colocando dinheiro em pro-
gramas que não contariam como
ajuda ilegal.

Sabatina. O governo dos EUA,
por exemplo, querem saber co-
mo funciona o leilão de certos
produtos, como o arroz, para en-
tender se não há interferência
do governo na garantia de pre-
ços mínimos. Milho, soja e ou-
tras commodities também são al-
vos de questionamentos.

As perguntas não ocorrem por
acaso. Entre 2006 e 2012, o Bra-
sil praticamente dobrou o volu-
me de exportações agrícolas.
Nos últimos meses, tanto Brasil,
quanto Rússia e China, passa-

ram a ser alvos de questionamen-
tos em relação a seus subsídios
para a agricultura. Segundo a Or-
ganização para Cooperação e De-
senvolvimento Econômico
(OCDE), em dez anos, Pequim
passou de zero por cento em fi-
nanciamento à produção agríco-
la para um apoio de 20%.

O avanço da produção brasilei-

ra também surpreende esses go-
vernos. O País, por exemplo, es-
tá prestes a conquistar a posição
que historicamente é dos EUA
como maior fornecedor de soja
no mundo. Dados da FAO indi-
cam que a exportação brasileira
vai praticamente se igualar à
americana no fim deste ano e
que os EUA estão “condenados”
a serem superados pelo Brasil já
a partir de 2013-2014.

A exportação americana cairá
de 41,5 milhões de toneladas em
2011 para 36,4 milhões ao fim des-
te ano. No caso do Brasil, a ten-
dência é contrária, com as ven-
das subindo de 31,1 milhões de
toneladas para 35,6 milhões,
bem acima da média de 2007 a
2010 quando o volume anual fi-

cou em apenas 28 milhões de to-
neladas. Juntos, Brasil e EUA do-
minam hoje praticamente 70%
do mercado mundial.

Não é apenas na soja que o Bra-
sil ganhará destaque nos próxi-
mos anos. O País, segundo a
FAO, já se transformou em um
dos quatro maiores exportado-
res de milho, com 10 milhões de
toneladas previstas para 2012,
10% de elevação.

No segmento de carnes, a
FAO indica que o Brasil consoli-
dará sua posição em 2012 e 2013
de vice-líder entre os exportado-
res mundiais. O País deve expor-
tar 6,1 milhões de toneladas de
carnes, contra uma venda estag-
nada dos EUA de 7,5 milhões de
toneladas.
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O Plano Brasil Menor

● Ajuda legalizada

Toda quinta
no Estadão.

Saiba todos os
segredos e dicas
de comobeber
e comer bem.

US$ 913 mi
é o total de subsídios distorcidos
e que afetam a produção
que o Brasil é autorizado a dar
pela Organização Mundial
do Comércio (OMC)

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
. 

Text Box
Anúncio

Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 20 jun. 2012, Economia & Negócio, p. B14.




