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B ra s i l

Brics deveriam atuar juntos em disputas comerciais, diz Azevedo
De Brasília

Brasil, Rússia, China, Índia e
África do Sul, que formam o gru-
po chamado de Brics, deverão co-
ordenar-se na Organização Mun-
dial de Comércio (OMC) para
trocar experiências e, eventual-
mente, atuar juntos em disputas
comerciais multilaterais, sugeriu
o representante brasileiro na
OMC, Roberto Azevedo, um dos
diplomatas cujo nome vem sen-
do lembrado no exterior para
substituir o atual diretor-geral
da organização, Pascal Lamy.

Falando em um seminário so-
bre os Brics e as disputas comer-
ciais, realizado pelo ministério
de Relações Exteriores, em Brasí-
lia, Azevedo lembrou que as de-
cisões das disputas comerciais

na OMC têm interpretado os
acordos de comércio e criado, na
prática, novas disciplinas, com
impacto nas estratégias comer-
ciais e de política industrial de
todos os países, especialmente
os emergentes, como o Brasil.

O Brasil já participou, como
autor ou alvo de queixas comer-
ciais, de 40 casos na OMC e foi
“terceira parte interessada” em
73 casos, nos quais acompanhou
disputas abertas entre outros
países. Nesses casos, como ter-
ceira parte, o Brasil pode apre-
sentar argumentos, opinar e ter
acesso ao processo aberto com a
disputa comercial.

É nesse tipo de atuação que
Azevedo vê grande potencial de
ação conjunta dos Brics. As deci-
sões dos árbitros da OMC ga-

nham força de regulamento e é
comum, explicou o diplomata,
que países encaminhem a deci-
são desses árbitros da OMC para
interpretações das normas que
podem ter impacto futuro em
políticas dos países emergentes,
com restrições a políticas indus-
triais, ou a subsídios para em-
presas exportadoras, por exem-
plo. Ao identificar nos processos
o risco de decisões potencial-
mente danosas ao interesse do
país, um dos Brics poderá buscar
apoio dos outros para influir na
decisão, sugeriu Azevedo. “Com
cinco falando juntos, temos
mais chance”, argumentou. Re-
presentantes da China e da Áfri-
ca do Sul no seminário elogia-
ram a ideia.

Azevedo anunciou também

que, no próximo ano, o Itamara-
ty reabrirá seu programa de es-
tágio em Genebra para especia-
listas brasileiros interessados
em se aprofundar nas regras de
disciplina comercial e nos pro-
cedimentos do mecanismo de
solução de controvérsias da
OMC. Diferentemente do pri-
meiro programa, que recebeu
apenas indicados por escritórios
de advocacia, para criar experti-
se no Brasil nesse setor, os próxi-
mos estágios serão concedidos
também a especialistas de ou-
tras áreas e serão oferecidas va-
gas a indicados de outros órgãos
de governo e de associações em-
presariais privadas.

O seminário foi aberto pelo
ministro das Relações Exterio-
res, Antonio Patriota. Ele afir-

mou que o grande crescimento
da classe média garantiu ao Bra-
sil uma população de mais de
100 milhões de consumidores e
isso será um trunfo nas próxi-
mas negociações de comércio
com outros países.

“Se esse segmento formasse
uma unidade independente, es-
taria entre os 20 países com
maior poder de consumo no
m u n d o”, disse. “São números
que explicam o crescente inte-
resse pelo mercado brasileiro.
Desnecessário frisar que se trata
de valiosa moeda de troca nas
negociações comerciais que de-
cidimos empreender.”

Patriota mencionou as consul-
tas abertas em setembro para se-
guir as negociações de livre co-
mércio entre Mercosul e União

Europeia e lançar negociações
com o Canadá. “É importante
que os agentes econômicos te-
nham presente que ficarmos on-
de estamos [em termos de nego-
ciações] pode não nos assegurar
as fatias de mercado que con-
quistamos”, disse, repetindo um
alerta que havia feito dias antes
em audiência na Câmara de De-
putados. “Ficar parado, neste ca-
so, significa retroceder”, insistiu.

Patriota informou que o go-
verno fez uma compilação dos
compromissos dos acordos co-
merciais recentes no mundo e
que fará um estudo para avaliar
as novas regras e o alcance desses
pactos, com seus potenciais as-
pectos sobre interesses comer-
ciais brasileiros, especialmente
na América Latina. (SL)

Irlanda traz ao
Brasil maior missão
empresarial
Sergio Leo
De Brasília

Único a registrar crescimento
neste ano entre os países socorri-
dos pela União Europeia e o Fun-
do Monetário Internacional
(FMI) durante a crise, a Irlanda
busca os mercados emergentes e
tem o Brasil entre as prioridades
para garantir o crescimento in-
dustrial no futuro próximo, disse
ao Valor o ministro do Comércio
irlandês, Joe Costello, após en-
contro, ontem, entre ele, o presi-
dente da Irlanda, Michael Hig-
gins e a presidente Dilma Rous-
seff. Higgins trouxe ao país uma
missão de quase 40 empresas, a
maior do gênero promovida pelo
país no exterior.

Os irlandeses, que já atuam
no Brasil principalmente no se-
tor de alimentos, querem fazer
negócios no setor da construção,
de segurança e educação. Hig-
gins e Costello levaram a Brasília
um acordo para receber até 2
mil estudantes brasileiros pelo
programa Ciência sem Frontei-
ras e promoveram encontros em
São Paulo entre empresários. O
setor de biometria aplicado a se-
gurança é uma das apostas dos
irlandeses, que foram um dos
principais fornecedores do go-
verno londrino durante a Olim-
píada no Reino Unido.

“De tudo que produzimos em
mercadorias e serviços, 85% é ex-
portado, precisamos de mais
mercados para sobreviver”, co-
mentou Costello, ao Va l o r . “Não
somos como Brasil que tem um
grande mercado interno.” Tradi -
cionalmente, as exportações ir-
landesas se concentram em 20%
para o Reino Unido, 20% aos EUA
e 40% ao resto da Europa. “Esta -
mos diversificando nossas ex-
portações para países emergen-
tes”, comentou Costello, que,
com Higgins, incluiu, além do
Brasil, o Chile e a Argentina no
roteiro sul-americano.

Os irlandeses estão em meio à

expectativa sobre o alcance da es-
tratégia europeia para eliminar
os piores focos de crise no conti-
nente e acreditam que vantagens
a serem concedidas à Espanha se-
rão estendidas à Irlanda, primei-
ro país a fechar, em 2010, um pa-
cote de socorro, com medidas
duras de ajuste — como um corte
de € 15 bilhões no orçamento,
entre 2011 e 2014, mais de 8% do
PIB. Abalada pela excessiva expo-
sição a riscos dos bancos locais, a
Irlanda foi obrigada a nacionali-
zar parte de seu sistema financei-
ro, e levar para a esfera estatal
uma dívida de € 52 bilhões, da
qual € 3 bilhões terão de ser re-
embolsados em março.

“Não estamos procurando na-
da especial, mas como o pacote
irlandês foi o primeiro, apenas
queremos igualdade de trata-
m e n t o”, disse o presidente irlan-
dês que, por não ter funções exe-
cutivas, não costuma entrar em
detalhes sobre a gestão econômi-
ca do país . “Em termos de taxas e
condições o mesmo que se apli-
que a Grécia e Espanha deve se
aplicar à Irlanda”, defende. A Ir-
landa paga juros de 5,8% ao FMI,
incluindo um adicional de risco
de 300 pontos base, considerado
excessivo para um país europeu.

Costello comenta que o país
considera cumpridas 70% das
metas de ajuste firmadas com o
FMI e a União Europeia e diz não
haver problemas. A Irlanda ain-
da conta com uma decisão to-
mada em junho pelo Conselho
Europeu que abriu caminho pa-
ra socorrer separadamente os
bancos privados, isolando-os da
dívida soberana.

Em setembro, porém, os mi-
nistros e Finanças da Alemanha,
Holanda e Finlândia divulgaram
uma manifestação opondo-se à
separação da dívida bancária.
“Temos um acordo de 17 chefes
de Estado para separar a dívida.
Quem é mais importante, ele ou
os ministros de Finanças?”, per-
gunta Costello.

Relações externas Crise encontrou país com menos recursos que o Brasil

Dilma pede compreensão
da Europa com a Argentina

ERALDO PERES/AP

William Higgins, presidente da Irlanda, e Dilma: Brasil apoia os irlandeses contra as propostas de fragmentação da UE

Sergio Leo
De Brasília

É preciso ter “c o m p r e e n s ã o”
com a Argentina e entender as re-
centes medidas de controle de
importações no país como um
reflexo da situação difícil da eco-
nomia vizinha nos mercados in-
ternacionais, defendeu a presi-
dente Dilma Rousseff, ao comen-
tar as perspectivas de um acordo
de livre comércio entre o Merco-
sul e a União Europeia, com auto-
ridades da Irlanda, país que pre-
sidirá o Conselho da União Euro-
peia no próximo semestre. A cri-
se encontrou os argentinos com
muito menos recursos que o Bra-
sil para minimizar o impacto so-
bre a economia do país, argu-
mentou a presidente.

Dilma, segundo apurou o Va -
lor, reconheceu que a crise teve
impacto negativo sobre as duas
maiores economias do Mercosul,
mas afetou diferentemente Ar-
gentina e Brasil. Enquanto o Bra-
sil, durante as últimas crises eco-
nômicas, conseguiu manter sua
diversificada estrutura industrial
e, mais recentemente, obteve até
condições de eliminar a dívida
externa líquida, a economia ar-
gentina reduziu sua estrutura in-
dustrial e foi forçada a uma mo-
ratória que a impede até hoje de
recorrer ao mercado de capitais,
relatou a presidente.

A necessidade de garantir di-
visas é uma das principais razões
para as medidas argentinas vol-
tadas ao aumento do superávit
comercial, comentou Dilma. Ao
defender para os irlandeses que
é preciso tratar com compreen-
são a política econômica argen-
tina, ela mostrou otimismo, po-
rém, em relação às perspectivas
da negociação comercial entre
Mercosul e europeus. Dilma
conversou ontem com o presi-
dente da Irlanda, Michael Hig-
gins, um sociólogo de grande
conceito no país, sem funções

executivas, e o ministro do Co-
mércio irlandês, Joe Costello.

“Ela nos trouxe uma visão no-
v a”, comentou Costello, após o
encontro, recusando-se, porém,
a relatar os comentários de Dil-
ma sobre o Mercosul. Higgins
concordou enfaticamente com
as ideias de Dilma sobre a União
Europeia, que, segundo a presi-
dente, corre risco de aprofunda-
mento da crise com as medidas
de austeridade defendidas por
alguns Estados-membros.

Dilma transmitiu o apoio do
Brasil aos irlandeses contra as
propostas de fragmentação da
União Europeia e as análises que
veem o continente europeu divi-
dido entre um grupo de países
bem administrados e responsá-
veis e outro, de nações descuida-
das. Higgins, que, como teórico,
critica o que chama de economia
“d e s p e r s o n a l i z a d a” (depeopled
economy), baseada apenas em

indicadores de desempenho ma-
croeconômico, lembrou à presi-
dente que os espanhóis traba-
lham, em média, três horas mais
que os do Reino Unido.

“Concordamos que é falsa a
ideia de que as pessoas são irra-
cionais e só os mercados são ra-
cionais”, relatou Higgins ao Va -
lor. “Uma coisa que pudemos
aprender com a irracionalidade
especulativa é que os mercados
não são racionais”, disse o irlan-
dês, presidente de um país viti-
mado pela bolha especulativa
imobiliária, que afundou o siste-
ma bancário local.

Dilma e Higgins concordaram
também com a crítica à fragilida-
de do Banco Central europeu,
que, para eles, tem sua ação difi-
cultada pela criação, na prática,
de situações monetárias distin-
tas, com países capazes de captar
a custo baixo no mercado inter-
nacional e outros sujeitos a juros

de até 7%. A Europa precisa de
instituições mais fortes, com ca-
pacidade de dar maior transpa-
rência aos mercados e criar con-
dições de disciplina fiscal que
não se baseiem apenas em medi-
das causadoras de desemprego,
defendeu Higgins, que contou à
presidente como o governo ir-
landês recusou, no pacote de
ajuste do Fundo Monetário Inter-
nacional, a pressão para eliminar
o salário mínimo no país.

Os dirigentes irlandeses, am-
bos egressos do Partido Traba-
lhista, também estiveram com ex-
presidente Luiz Inácio Lula da Sil-
va, com quem conversaram sobre
as políticas sociais no Brasil. Dei-
xaram Brasília dizendo-se im-
pressionados com Dilma. “O que
o Brasil traz ao G-20 é crucial”, co-
mentou Higgins, ao elogiar as
preocupações da presidente con-
tra programas de austeridade
sem políticas de amparo social.

Projeto da nova lei de greve de servidor
deve ir ao Congresso ainda neste ano
Lucas Marchesini
De Brasília

O governo enviará ao Congres-
so proposta de uma nova lei de
greve para o serviço público ain-
da neste ano, confirmou ontem o
secretário-executivo-adjunto do
Ministério do Planejamento, Val-
ter Correia. “Temos de aproveitar
o momento propício”, disse, no
Fórum Nacional de Secretários
de Estado da Administração, em
referência às polêmicas geradas
pela greve parcial dos servidores
públicos. “O movimento trouxe a
questão para o debate.” A parali-
sação, no caso dos professores,
durou mais de três meses e teve
forte adesão de diversas catego-
rias do funcionalismo público.

Como estratégia para conter as
reações de sindicatos de servidores

públicos, a proposta será dividida
em duas partes. Primeiro, o gover-
no fará a regulação da greve para
servidores públicos, como anteci-
pado pela ministra do Planeja-
mento, Miriam Belchior, em mea-
dos de setembro ao Va l o r .

A segunda parte da reforma será
a regulação da negociação coleti-
va. A questão, uma demanda dos
sindicatos, é tratada pelo Artigo
151 da convenção da Organização
Internacional do Trabalho (OIT),
da qual o Brasil é signatário.

Correia informou que a primei-
ra parte da reforma terá pontos
como a definição dos serviços es-
senciais à população, a manuten-
ção de efetivo mínimo e as san-
ções às entidades sindicais que
descumprirem a Lei de Greve.

A lei definirá os limites para os
piquetes, assim como o corte do

ponto dos grevistas e a substitui-
ção dos servidores em greve por
empregados temporários ou fun-
cionários estaduais ou municipais.
Outro ponto polêmico, ainda em
discussão, é a proibição de greve a
policiais e bombeiros. O governo
espera que, ao aprovar a lei em âm-
bito federal, as regras sejam repli-
cadas em todos os Estados.

A proposta da nova lei está sen-
do discutida entre os ministérios
do Trabalho e do Planejamento, a
Advocacia-Geral da União (AGU),
a Casa Civil e a Secretaria-Geral da
Presidência. Os representantes es-
taduais se queixaram principal-
mente das greves de policiais. Nes-
te ano, Bahia e Ceará enfrentaram
graves problemas com a questão.
No Distrito Federal, a situação ain-
da ocorre: os policias civis estão
paralisados há mais de 40 dias

Governo estuda aumentar percentual
de álcool na gasolina em junho de 2013
Rodrigo Polito
Do Rio

O governo pretende elevar o
percentual de álcool anidro na
gasolina, de 20% para 25%, em ju-
nho de 2013. A afirmação foi fei-
ta por Helder Queiroz, diretor da
Agência Nacional do Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis
(ANP), durante seminário sobre
infraestrutura promovido pela
Fundação Getulio Vargas (FGV).

Queiroz disse ainda que existe
a possibilidade dessa elevação
ocorrer antes, caso a produção
de etanol seja suficiente para
permitir o aumento sem pres-
sionar preços. Ele afirmou, no
entanto, que a decisão final cabe
ao governo e que a área da ANP
que trata do assunto é ligada ao
diretor Allan Kardec.

Segundo Queiroz, a agência a
pretende iniciar em janeiro deve
iniciar em janeiro a apresenta-
ção das áreas que serão oferta-
das na 11a rodada de licitações
de blocos exploratórios. O leilão
está previsto para ser realizado
em maio de 2013.

A agência fará “road shows” e
workshops com as principais
empresas do setor, inclusive
companhias petrolíferas estran-
geiras. O órgão aguarda apenas
uma decisão oficial do governo
sobre a realização dos leilões pa-
ra iniciar as reuniões.

As áreas, já aprovadas pelo
Conselho Nacional de Política
Energética (CNPE), totalizam
174 blocos, dos quais metade na
parte terrestre e outra metade
no mar. Sem revelar mais deta-
lhes sobre as áreas, Queiroz des-

tacou que o leilão vai privilegiar
a margem equatorial e o Recôn-
cavo Baiano.

O diretor da ANP disse que
existe a possibilidade de que um
percentual pequeno dos blocos
não seja levado a leilão. Apesar
de o Ibama já ter avaliado pre-
viamente as áreas, é possível que
o órgão ambiental reprove al-
guns blocos. Esse percentual de
rejeição, segundo Queiroz, no
entanto, não chegará a 10%.

A ANP também planeja apre-
sentar ao Ibama um conjunto de
áreas que devem ser ofertadas
nos próximos cinco anos. A ideia
é ampliar o horizonte atual, de
um ano, para eliminar os entra-
ves ambientais. Essas áreas in-
cluirão os blocos na camada pré-
sal que serão ofertados no mo-
delo de partilha.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 11, 12, 13 e 14 out. 2012, Primeiro Caderno, p. A4.




