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Países ricos acusam o Brasil na OMC
Europa, Japão, EUA e Austrália atacam barreiras e dizem que o País corre sério risco de queda dos investimentos nos próximos anos
HÉLVIO ROMERO/AE-13/6/2012

Jamil Chade
CORRESPONDENTE / GENEBRA

Sob críticas, 100
produtos já têm
imposto maior
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● Mesmo sob críticas de prote-

é

Teles. Outro ponto de atrito é
a questão da telefonia móvel e,
uma vez mais, o que parecia ser
temporário ganha contornos de
ser uma nova política industrial
protecionista.Washington eTóquio questionam as exigências
do edital de licitação da faixa de
frequência de 2,5 GHz – destinada ao serviço de quarta geração

da telefonia móvel (4G).
AAgência Nacional deTelecomunicações (Anatel) estipulou
uma exigência de conteúdo nacional mínimo de 60% para
quem quisesse participar de licitações, incluindo equipamentos
e sistemas. O leilão marcado para 12 de junho arrecadou R$ 2,9
milhões.
OgovernodosEUAdeixouclara sua insatisfação com o modelo do leilão e teme que ele continue a ser implementado no País
em novas licitações a partir de

ontem na OMC, o Brasil insistiu
que o governo trabalhava nos últimos anos num esquema de incentivospara permitiruma “melhoria qualitativa” na produção
nacional, com veículos com melhor tecnologia e segurança.
Seguindo um padrão, a representante culpou o real valorizadopelasituação.“Ocâmbiotambém teve um impacto negativo
no nosso setor automotivo, já
que o real continua sobrevalorizado em relação às moedas de
nossos principais parceiros comerciais,comonocasodo euroe

do dólar”, indicou.
“Além disso, desde o começo
da atual crise, em 2008, nossa indústria teve de lidar com os efeitos sistêmicos dos planos de recuperação dos vários países ricos para resgatar sua indústria
automotiva”, alertou, em relação aos pacotes de ajuda da Casa
Branca à GM e à Ford, além dos
incentivos europeus a montadoras locais. “A combinação desses
fatores causou distorções nas
condições de comércio no setor
automotivo no Brasil.”
O Itamaraty também rejeitou

a acusação de que os incentivos
que entrarão em vigor em 2013
sejam apenas continuação da lei
de 2011, reduzindo o IPI. Segundo o governo, o Inovar-Auto é
“fundamentalmente diferente”
e foi desenhado para “permitir
que o setor automotivo do Brasil
recupere sua competitividade”.
No que se refere às cobranças
ao setor de telecomunicações, o
governo disse que o leilão do 4G
ocorreu no marco de um setor
“conhecido por sua abertura”.
“O procedimento é consistente
com a OMC”, disse Márcia. / J.C.
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o desenvolvimento do setor automotivo no País. A Austrália
não poupou críticas e disse ter
“preocupações” diante do que
aparenta ser agora uma política
permanente de Brasília. Segundo eles, a redução de IPI de 2011
já era irregular.
Para o governo australiano, o
novomodeloanunciadoemmarço “mantém as preferências discriminatórias”. “O Brasil havia
dito aos países que as medidas
seriamtemporárias.Oacesso está condicionado a estabelecer
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Delegados da Europa e dos EUA
não ficaram satisfeitos com as
explicações dadas pelo Brasil.
"Em termos de conteúdo, não há
quase nada nessas respostas.”
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medida temporária em 2011 se
transformaráem políticapermanente a partir de 2013, e até 2017.
Para a Europa, o que preocupa
não é apenas a lei, mas o fato de
ela se transformar em regra para

A

Itamaraty culpa países
ricos e valorização do real
GENEBRA

Para se defender das críticas e
justificarsuasbarreiras,o Itamaraty optou por acusar países ricos por criar distorções no mercado automotivo internacional
e alegou que adotou as políticas
industriais em resposta à crise
econômica mundial e ao real va-

cionismo pelos países avançados, o Brasil colocou em vigor
ontem o aumento do Imposto de
Importação para 100 produtos.
As alíquotas chegaram a até
25% e valerão por 12 meses, embora o mecanismo possa ser
prorrogado até 2014. Estes serão os primeiros produtos que
vão integrar a nova lista de exceção à Tarifa Externa Comum
(TEC) praticada pelo Mercosul
para as compras feitas em países fora do bloco.
O número vai dobrar nos próximos meses, conforme decisão
dos países do Cone Sul. O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC)
deve abrir um processo de consulta pública ao setor privado na
segunda quinzena deste mês para receber os pedidos e definir os
outros 100 itens. / R.V.

Ataque. Europa, Japão, Estados Unidos e Austrália acusam o Brasil de criar barreiras protecionistas à importação de produtos
uma fábrica no Brasil e atender
às exigências de conteúdo local.
Isso discrimina alguns países e
favorece outros”, insistem.
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Países ricos acusam o Brasil
de ter transformado barreiras
temporárias em políticas industriais protecionistas, fazem ameaças e dizem que o
País corre sério risco de queda
dos investimentos estrangeiros nos próximos anos.
O recado foi dado ontem na
OrganizaçãoMundialdoComércio (OMC), onde o Brasil escutou uma enxurrada de críticas às
barreiras criadas pelo governo
de Dilma Rousseff. Europa, Japão, Estados Unidos e Austrália
advertem que, embora o Brasil
tenha prometido que as barreiras seriam apenas medidas criadasem épocade crise,elas começamaseeternizarepoderãovigorar pelo menos até 2017, como
no caso do setor automotivo.
Otom da reunião foidado pela
União Europeia. “A atitude do
Brasilmanda um sinalnegativo e
deve afetar o fluxo de investimentos diretos ao País”, declarou Bruxelas. As críticas ocorreram na reunião do Comitê de Investimentos da OMC.
Se os países ainda não lançaramdisputasnostribunaisdaentidade, diplomatas admitem que
vãocontinuarapressionar o Brasil. “O governo brasileiro adotou
uma tendência preocupante e
nãopodemosdeixarquesetransforme na nova normalidade”,
disse a UE.
Um dos assuntos polêmicos
foi a redução do IPI dos automóveis. Na avaliação dos países ricos, ao beneficiar empresas com
produçãonacional,ogovernoestá discriminando bens importados e ferindo regras internacionais. Pior: o que era para ser uma

lorizado. Diplomatas dos países
desenvolvidos rejeitaram as explicações e consideraram as respostas “insatisfatórias”. Ao sair
da reunião, avisaram que não
vão ceder nas cobranças até que
o Planalto adote nova postura
em relação ao comércio.
Em um discurso lido pela diplomata Márcia Donner Abreu

Matéria

2013. A Casa Branca quer saber
quala posiçãobrasileira nos próximosanosemrelação àsuapolíticade tecnologiaechega aironizar o argumento de que o Brasil
quer que as operadoras usem
“tecnologiabrasileira”. “Como é
que o governo brasileiro vai determinar o que é essa ‘tecnologia
brasileira’?”, questionou a diplomacia americana, em documento enviado ao Itamaraty.
Tóquio atacou na mesma linha e questionou o governo se o
mesmo padrão de favorecimentoàsindústriasnacionaisserá repetido “quando o Brasil conduzirleilõessobreosdireitos deoutras frequências”.
“Apesar das preocupações levantadas por países em reuniões
anteriores, o Brasil conduziu seu
leilão”,disse adelegação japonesa, destacando o fato de que os
vencedores tiveram de se comprometer a comprar tecnologia
nacional e adotar 70% de produtos nacionais em projetos de infraestrutura nos próximos cinco
anos.“Diante dessas circunstâncias, o Japão pede ao Brasil para
explicar como essas exigências
serão implementadas de forma a
não violar os acordos da OMC.”

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 2 out. 2012, Economia & Negócios, p. B6.

Superávit comercial cai 31,8% entre janeiro e setembro
Exportações e
importações fecharam
em queda; saldo
no período foi de
US$ 15,7 bilhões
Renata Veríssimo / BRASÍLIA

A retração dos mercados, o acirramento da concorrência internacional e a queda nos preços de
commodities importantes levaramocomércio exteriorbrasileiro a resultados negativos este
ano. De janeiro a setembro de
2012, o superávit comercial foi
de US$ 15,7 bilhões, 31,8% menor
que no ano passado. As exporta-

ções fecharam em US$ 180,5 bilhões, com queda de 4,9%, e as
importações somaram US$
164,8 bilhões, com menos 1,2%
ante o mesmo período de 2011.
As exportações brasileiras
mostraram leve recuperação em
setembro ao atingir média diária
superior a US$ 1 bilhão, mas o
movimentonãofoisuficientepara melhorar as expectativas em
relação ao desempenho do comércio exterior brasileiro este
ano.OMinistériodoDesenvolvimento,Indústria eComércioExterior trabalha com um cenário
demanutençãodasvendasexternas em 2012 no mesmo nível de
2011. “Uma ligeira queda é possível,mastrabalhamoscomomes-
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US$ 180,5 bi
foi o valor das exportações de
janeiro a setembro deste ano,
com queda de 4,9% ante 2011

US$ 164,8 bi

foi o valor das importações no
mesmo período, com queda de
1,2% ante 2011

mo patamar”, disse a secretária
de Comércio Exterior do ministério, Tatiana Prazeres.
Asvendasexternasnomêspassaram somaram US$ 20 bilhões,

com média diária de US$ 1,05 bilhão. Em maio, havia sido o único mês neste ano em que as exportações superaram US$ 1 bilhão como média diária. Apesar
disso, as vendas externas em setembro caíram 5,1% em relação
ao mesmo período do ano passado. As importações somaram
US$ 17,4 bilhões, com média diária de US$ 918 milhões e 4,6% a
menos que em setembro de
2011. O resultado foi um saldo
comercial positivo de US$ 2,5 bilhões, o que significa retração de
16,8%nacomparaçãocomomesmo mês do ano passado.
A secretária atribuiu parte da
recuperação nas vendas externas em setembro ao fim da greve

da Anvisa e ao enfraquecimento
da paralisação da Receita nos
portos. Ela argumentou, entretanto, que ainda é preciso esperar o fim da operação padrão dos
auditores fiscais para analisar se
aindahaveráalgumefeitoemtermosderecuperaçãodasexportações. “A nossa perspectiva é de
mantermos US$ 1 bilhão de média diária, mas não pretendemos
fazerumaprojeçãoparaexportação para o próximo trimestre.”
O Ministério do Desenvolvimento já anunciou que desistiu
decolocar umametaparaasvendas externas este ano por causa
do cenário internacional desfavorável. Segundo o ministério,
somente a queda este ano nos

preços internacionais do minério de ferro provocaram perda
de receita de US$ 6,7 bilhões.
Um levantamento do ministério
mostrou que, se os preços médios do minério de ferro em 2012
estivessem no mesmo patamar
do ano passado, as vendas externas brasileiras estariam com
uma queda de apenas 1,4%.
As exportações cresceram somente para os Estados Unidos –
11% em relação ao mesmo período de 2011. Argentina, União Europeia e Europa Oriental puxam
a queda nas vendas.

estadão.com.br
Radar. Brasil perdeu mais de
US$ 2 bi com Argentina no ano
www.estadao.com.br/e/saldo

