
A Secretaria de Comércio Exte-
rior (Secex) decidiu abrir pro-
cesso de investigação para apu-
rar práticas de dumping em
pneus importados para motoci-
cletas provenientes de países
asiáticos como Tailândia, Chi-
na, Vietnã e Taipé. De julho de
2006 a igual mês de 2011, hou-
ve um salto de 117% nas impor-

tações desse produto pelo Bra-
sil, segundo informações da Se-
cex publicadas ontem no Diá-
rio Oficial da União. O anúncio
feito pelo órgão público que
atende ao pedido da Associa-
ção Nacional da Indústria de
Pneumáticos (Anip), que proto-
colou em dezembro do ano pas-
sado um pedido para que fosse
realizada uma investigação de
práticas ilegais de preços abai-
xo dos produtos praticados no
mercado de origem.

O especialista em Lei Anti-
truste, Cláudio Araújo Pinho,
aponta que a prática de um pre-
çomenor não significa necessa-
riamente dumping. Cargas tribu-
tárias diferenciadas no país de
origem têm um grande peso na
composição do valor. “Enquan-
to no Brasil ela é alta, em outros
lugares acaba sendo benéfica à
indústria, ajudando na concor-
rência. Uma coisa é a prática de
preço, outra é carga tributária e
política fiscal”, diz. ■ C.R.C.

Brasil deve aceitar
que a lista possa
conter 200 itens, e
não apenas 100, mas
a Argentina quer
aumento para 400

O governo brasileiro irá defen-
der a ampliação do número de
itens importados de fora doMer-
cosul que podem sofrer reajus-
tes nas alíquotas de importação
acima dos níveis atuais defini-
dos pela Tarifa Externa Comum
(TEC). A medida faz parte de
providências que os países do
bloco estão tomando para se de-
fender dos efeitos da crise eco-
nômica internacional e será de-
batida durante os encontros téc-
nicos que começam a partir de
hoje, em Mendoza, província a
oeste da Argentina. O Mercosul
é formado por Brasil, Argenti-
na,Uruguai e Paraguai— este úl-
timo suspenso temporariamen-
te das reuniões e deliberações
do bloco em razão do impeach-
ment do presidente Fernando
Lugo no último dia 22 (leia mais
nas páginas 4 e 5).
Com base em uma resolução

aprovada no fim do ano passa-
do, os países do bloco estabele-
ceram que cada um dos inte-
grantes deve definir uma lista
de 100 itens originários de ex-
trazona para serem alvo de um
aumento do imposto de impor-
tação, mas há discordâncias so-
bre o tamanho da ampliação
desta listagem uma vez que o
reajuste tarifário pode chegar
ao teto definido pela Organiza-
ção Mundial do Comércio
(OMC) que, em termos gerais,
é da ordemde 35%. O Brasil de-
ve aceitar que a listagem possa
incluir um total de 200 itens,
mas a Argentina quer mais ou-

sadia e pretende aprovar uma
lista de 400.
A secretária de Comércio Ex-

terior do Ministério do Desen-
volvimento, Indústria e Comer-
cio Exterior (MDIC), Tatiana
Prazeres, negociará impasses
em torno dessa medida. As po-
sições de ambos podem acabar
sendo influenciadas pelo refle-
xo das discussões em torno da
crise institucional no Paraguai

que deve mobilizar as atenções
dos chefes de estado durante as
reuniões, previstas para come-
çar a partir da quinta-feira
(28). Por enquanto, o governo
argentino ainda não formali-
zou nenhuma proposta concre-
ta sobre o assunto.
Tatiana disse ao BRASIL ECONÔ-

MICOque existe concordância no
sentindo de trabalhar com uma
listamaior de itens que terão alí-

quotas de importação reajusta-
das,mas que a quantidade não é
um assunto definido. Segundo
ela, o aumento tarifário não po-
de ser elevado para o limite defi-
nido pela OMCem todas as cate-
gorias de produtos que venham
a fazer parte da lista ampliada
de itens a serem definidos por
cada país. “Temos preocupa-
ções inflacionárias e comos cus-
tos para a indústria”, afirma. “É

possível que se trabalhe com
mais linhas, mas não para uma
tarifa teto (da OMC).”
A secretária afirma que a am-

pliação da lista para 200 é uma
proposta que seria consensual,
uma vez que o Brasil já defen-
deu esse número na primeira ne-
gociação sobre o tema, realiza-
da no ano passado. A proposta
foi bem recebida pelos demais
membros. Para Tatiana, esse nú-
mero de itens a teremmaior ta-
xação seria razoável uma vez
que a pauta de importações tari-
fadas representa um universo
de 10 mil itens. Um aumento de
alíquotas para 100 ou 200 produ-
tos não seria algo prejudicial no
comércio exterior.

Lista única
Outra discordância entre o go-
verno brasileiro e o argentino
diz respeito à definição da lista
dos produtos que sofreram rea-
justes de impostos. A posição
do Brasil é para que cada país
elabore a sua lista de forma inde-
pendente. Já a Argentina che-
gou a manifestar o interesse em
aprovar uma lista única, a ser se-
guida por todos os membros do
Mercosul. “Essa não é a ideia.
Cada país deve trabalhar a sua
própria lista”, diz Tatiana. Os ar-
gentinos ainda não chegaram a
apresentar sua listagem. Segun-
do Tatiana, há produtos no Bra-
sil emque a alíquota de importa-
ção é menor, chegam a apenas
11%, e que uma generalização
de produtos poderia trazer im-
pactos negativos para a econo-
mia por conta de uma amplia-
ção drástica para 35%. ■

A balança comercial brasileira registrou déficit de US$ 119 milhões
na quarta semana de junho, informou ontem oMinistério do Desen-
volvimento, Indústria e Comércio Exterior. Entre os dias 18 e 24 de
junho, com cinco dias úteis, as exportações totalizaram US$ 4,075
bilhões e as importações, US$ 4,194 bilhões. No acumulado do
mês, o saldo comercial está negativo emUS$ 55milhões, com ven-
das ao exterior totalizando US$ 14,135 bilhões e compras chegan-
do a US$ 14,190 bilhões. No ano, o superávit acumulado está em
US$ 6,211 bilhões, 48,7% inferior aos US$ 12,110 bilhões registra-
dos em igual período do ano passado. ■ Reuters

Importação de pneu é alvo de investigação
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Mercosul vai endurecer
ações contra crisemundial

Produtos vindos de países como
Tailândia, China, Vietnã e Taipé
são acusados de subpreço
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 26 jun. 2012, Primeiro Caderno, p. 6.




