
Apresidente Dilma Rousseff re-
solveu aceitar o convite feito pe-
lo presidente da Rússia, Vladi-
mir Putin para uma visita ao
país na primeira quinzena de de-
zembro, em pleno inverno rus-
so. A viagem, na verdade, é es-
tratégica. Os dois países devem
discutir o embargo russo à car-
ne bovina e suína brasileira que
atinge empresas de estados co-
mo o Rio Grande do Sul, Mato
Grosso, Paraná, Santa Catarina,
Goiás e Pará.
Logo após deixar o rigoroso

clima russo, Dilma deverá par-
tir em direção à França tam-
bém em resposta a convite fei-
to pelo presidente François Ho-
lland. Um dos temas de desta-
ques do encontro será o proces-
so de aquisição pela Força Aé-
rea Brasileira (FAB) de caças de
combate. A perspectiva do Bra-
sil é fechar o negócio em 2013.
A França, com seu Rafale, fabri-
cado pela Dassault, concorre
com os americanos da Boeing e
os suecos da Saab.
Mas as melhores perspecti-

vas do governo estão relaciona-
das à Rússia. O governo espera
que a visita ao país sirva para
por fim às restrições à importa-
ção da carne brasileira que co-
meçaram em junho de 2011 por
motivos fitossanitários. Em
agosto deste ano, a Rússia pas-
sou a reavaliar a medida por
meio do envio de uma missão
de técnicos aos estados embar-
gados. Segundo o Itamaraty,
as expectativas são positivas
para a revisão do embargo por
considerar que muitas das res-
trições impostas estão relacio-
nadas mais a questões inter-
nas, de proteção de produtos
locais do país, do que a riscos fi-
tossanitários.
O encontro deDilma comPu-

tin para solucionar os proble-
mas comerciais das exportações
de carne acontece em um mo-
mento em que o Brasil pede
maior coordenação entre os
membros dos Brics ( Brasil, Rus-
sia, Índia, China e África do Sul)
nas disputas comerciais dos paí-
ses no âmbito da Organização
Mundial do Comércio (OMC).
O embaixador Roberto Carva-

lho de Azevedo, representante
permanente do Brasil junto à
OMC, sugeriu aos demaismem-
bros do bloco informal reuniões
mensais em Genebra, sede da
OMC, para afinar posições de ca-

da um dos países a respeito de
interesses comuns aos países,
principalmente quando estes
atuam como terceira parte em
umcontencioso envolvendo ou-
tros dois países.
Para Azevedo, emmuitas dis-

putas levadas à OMC surgem in-
teresses comuns para os países
dos Brics e que exigem “uma
voz única” na manifestação de
cada um dos países sobre aque-
le determinado tema. “A Chi-
na atua como terceira parte em
91 casos de disputas na OMC, a
Índia em 70, mas nós quase
nunca falamos sobre isso”, afir-
ma Almeida.
Há condições favoráveis para

uma maior coordenação entre
os membros dos Brics na OMC.
Nos 18 anos de existência do sis-
tema foram poucas as consultas
movidas por um dos países do

bloco informal contra outro por
conta de controvérsias. Todas
as questões foram resolvidas na
fase de consulta e não efetiva-
mente em disputa no órgão.
A Rússia, que ingressou este

ano na OMC, procura negociar
de forma bilateral com o Brasil
as restrições às importações da
carne. Até por ser novata no ór-
gão multilateral, não há pers-
pectivas do governo brasileiro
para um enfrentamento entre
os dois países na OMC. ■

Enquanto especialistas pregam
integração maior do Brasil com
os parceiros dos Brics — Rússia,
Índia e China, além do próprio
Brasil —, as exportações para o
gigante do Leste Europeu des-
pencaram em 2012. Se entre ja-
neiro e setembro de 2011 foram
embarcados US$ 3,7 bilhões pa-
raMoscou, neste ano a cifra des-
caiu para US$ 2,4 bilhões.
A explicação está na queda das

vendas de açúcar, em bruto, não
o refinado. No ano passado, este
produtopuxouapautadeexporta-
çõesbrasileirasparaaRússia, com
embarques de US$ 1,8 bilhões.
Em 2012, as vendas externas ao
país somamUS$ 869milhões.
Segundo o consultor Welber

Barral, o problema é a comercia-
lização do produto embolsa. Por
ser uma commodity, facilmente
troca-se de fornecedor. “Todo
mundo vende açúcar. Essa é a
maior dificuldade de quem ven-
de commodity”, afirma o ex-se-
cretário doMinistério doDesen-
volvimento, Indústria e Comér-
cio Exterior (MDIC).

Barral diz que as negocia-
ções com a Rússia são sempre
complicadas. O maior símbolo
do disso é o histórico de imbró-
glios envolvendo a carne brasi-
leira. Para vender manufatura-
dos, diz ele, é ainda mais difí-
cil. “O mercado russo é pro-
missor, mas complicado de en-
trar. Tem laços históricos mui-
to próximos com a Europa,
além de ter tido um regime fe-
chado que ainda atrapalha as
negociações”, comenta.
Para Evaldo Alves, profes-

sor da Fundação Getúlio Var-
gas, o país sempre será um dos
principais parceiros comer-
ciais do Brasil. Apesar de cair
da nona posição para a décima
sétima como importador, ain-
da é o maior consumidor de
carne do país. “Está mais do
que na hora de trabalhar para
sofisticar nosso comércio in-
ternacional”, diz.
Segundo Alves, parcerias po-

deriam ser formadas para explo-
rar grandes centros consumido-
res, como Estados Unidos e Eu-
ropa. “Fazemos auto-peças,
eles também. Hoje parece im-
possível uma integração de pro-
dução, mas definitivamente
eles possuem áreas mais desen-
volvidas que as nossas, e vice-
versa”, explica. ■
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Exportações para
Moscou caírammais
deUS$ 1 bi este ano

DESTAQUE CONVERSA NO KREMLIN

Dilma enfrentará o inverno
para vender carne à Rússia

Alexei Nikolsky/AFP

Rússia despencou do nono lugar
para o décimo sétimo entre os
maiores importadores do Brasil

Na reunião com Putin, o embargo será assunto principal. Na volta, presidente tem encontro com Holland

BALANÇA COMERCIAL ENTRE BRASIL E RÚSSIA

Principais produtos brasileiros exportados para o mercado russo

Principais produtos russos importados  pelo Brasil

Fonte: MDIC
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PERFIL DA RÚSSIA

PIB US$ 1,85 trilhão

PIB per Capita US$ 12,9 mil

Moeda Rublo

População 143,2 milhões

Capital Moscou

Fonte: Brasil Econômico
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 11 out. 2012, Primeiro Caderno, p. 4.




