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É perceptível nas 17 páginas do decreto
do novo regime automotivo que o go-
verno brasileiro fez um grande esfor-
ço para fugir do rótulo de protecionis-

ta. Mesmo assim, deixou brechas para reclama-
ções dos demais países na Organização Mun-
dial de Comércio (OMC).

Não dá para esquecer como essa política nas-
ceu: alta de 30 pontos porcentuais do Imposto
sobre Produtos Industrializados (IPI) para veí-
culos com menos de 65% das peças fabricadas

no País, ou seja, importados. O objetivo da adminis-
tração Dilma era barrar carros coreanos e chine-
ses, mas, como o imposto de importação já estava
no máximo de 35% consolidado pelo Brasil na
OMC, a saída foi mexer no IPI.

No decreto divulgado ontem, não há mais uma
meta de conteúdo local – exigência que claramen-
te desobedece às regras da OMC – , mas foi estabe-
lecida uma quantidade mínima de etapas de produ-
ção no País. “Para fazer isso, é preciso nacionalizar
boa parte das peças do carro. Pode ser visto como
exigência de conteúdo local”, diz Rabih Ali Nasser,
professor da Fundação Getúlio Vargas (FGV).

O novo regime automotivo traz condições espe-
ciais para empresas que pretendem instalar fábri-
cas no Brasil e também não impede que os importa-
dores se cadastrem e pleiteiem os benefícios. Mas
estabelece uma restrição quantitativa. Os importa-
dores só poderão utilizar os créditos para reduzir o
IPI para 4,8 mil carros por ano.

As regras da OMC, em geral, condenam as restri-

ções quantitativas, mais conhecidas como co-
tas. O governo brasileiro argumenta que não
estabeleceu um limite para importar, mas ape-
nas para receber um benefício tributário. Os
importadores contra-atacam dizendo que o “be-
nefício” só surgiu para compensar uma barreira
que não existia anteriormente.

Nessa nova versão do regime automotivo, a
estratégia do governo brasileiro foi beneficiar
um grande número de empresas para reduzir as
reclamações. Devem estar satisfeitos os impor-
tadores que trazem poucos carros de luxo, as
empresas que planejam instalar fábricas no
País, os fabricantes de autopeças e, principal-
mente, as grandes montadoras que já estão no
mercado brasileiro há muito tempo.

Na prática, só saiu perdendo quem trazia gran-
des volumes de automóveis ao Brasil, pois a co-
ta não vai compensar os investimentos para en-
trar no regime. É exatamente o concorrente que
as montadoras tradicionais queriam barrar.
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● A ministra de Indústria da Ar-
gentina, Débora Giorgi, espera
avançar na próxima semana em
um novo acordo do setor automo-
tivo nas conversas que terá com
o ministro Fernando Pimentel.
Eles devem manter encontro pa-
ralelo à Feira de Fornecedores
da indústria automotiva, que será
realizada em Wolfsburg, na Ale-
manha. “A normativa publicada
no Brasil exige uma negociação
com a Argentina para homogenei-
zar as políticas entre os dois paí-
ses”, disse uma fonte do governo
argentino./ MARINA GUIMARÃES

União Europeia protestará na OMC
Com a acusação de que o Brasil está ‘perpetuando’ barreiras, UE vai buscar apoio de outros governos para questionar regime automotivo
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mas deixa brechas

Argentina quer
negociar acordo
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A União Europeia acusa o go-
verno brasileiro de estar “per-
petuando” barreiras no setor
automotivo até 2017 e diz que
a medida viola a promessa de
que os incentivos dados em
2011 a certas montadoras se-
riam temporários. Bruxelas
promete voltar a levar o tema
à Organização Mundial do Co-
mércio (OMC) a partir da pró-
xima semana e já está costu-
rando alianças com outros go-
vernos para engrossar o coro
contra a política brasileira.

A avaliação é que, apesar das
mudanças em relação ao projeto
de 2011, a política automotiva
continua a discriminar produtos
importados e feitos no Brasil,
com uma taxa de conteúdo na-
cional.

Para diplomatas da União Eu-
ropeia, o governo brasileiro ape-
nas mudou alguns pontos da lei e
criou medidas para dar um tom
tecnológico ao projeto. Mas

manteve a discriminação.
O que mais preocupa a União

Europeia é que, tendo em vista a
duração do projeto até 2017, na
prática o Brasil estaria criando
novas regras para o comércio au-
tomotivo para toda uma década,
justamente num dos mercados
de maior potencial para as expor-
tações de montadoras europeias
que ainda não estão no Brasil.

Para as autoridades euro-
peias, parte da recuperação da in-
dústria local virá por meio das
exportações, já que o mercado
doméstico continuará estagna-
do por mais dois anos.

Uma fonte indicou que a
União Europeia voltará a levar o
assunto à OMC, ainda que por
enquanto a queixa permaneça
em comitês específicos.

Os europeus admitem que
também estão estudando com o
setor privado um eventual pedi-
do de abertura de um caso nos
tribunais. Mas reconhecem que
isso vai além de uma discussão
técnica. “Esse é um assunto polí-
tico e, portanto, a decisão final

também é politica”, disse o nego-
ciador.

Outros países. Outra medida
da Europa será a de reunir países
que potencialmente sejam afeta-

dos pelo novo regime automoti-
vo para que façam pressão e de-
clarações de ameaça na OMC.

Um dos objetivos dos euro-
peus é de ter ao seu lado o Méxi-
co e a Coreia do Sul, para de-

monstrar que a briga não é ape-
nas entre países ricos contra um
emergente. Os sul-coreanos che-
garam a levar o assunto à OMC,
mas a pressão não foi considera-
da suficiente pelos europeus.

No início da semana, euro-
peus e australianos fizeram ques-
tão de cobrar respostas por par-
te do governo brasileiro e chega-
ram a fazer ameaças, alertando
que a manutenção do programa
até 2017 iria afetar os investimen-
tos no Brasil.

“O Brasil havia dito aos países
que as medidas seriam temporá-
rias”, queixou-se a Austrália na
segunda-feira, na OMC. “O dito
acordo temporário está aprofun-
dando o acesso a uns e não a ou-
tros”, declarou a delegação aus-
traliana. “O acesso está condicio-
nado a estabelecer uma fábrica
no Brasil e atender às exigências
de contudo local. Isso discrimi-
na alguns países e favorece ou-
tros”, insistiu a Austrália, que
afirmou ter preocupações “sistê-
micas” com as medidas.

O governo brasileiro respon-
deu, alegando que o regime está
dentro das regras da OMC e que
seria uma iniciativa para, no fun-
do, conter o impacto dos resga-
tes que americanos e europeus
deram a suas montadoras.

Abertura. PSA Peugeot Citroën, no Rio: marcas europeias que não estão no País reclamam

● Estímulo
Novo regime
traz condições
especiais para
empresas que
pretendem
construir fábri-
cas de automó-
veis no Brasil

A utiliz
açã

o deste
 artig

o é excl
usiv

a para fin
s e

duca
cio

nais.

Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 5 out. 2012, Economia & Negócios, p. B4.

Text Box
Matéria




