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B ra s i l

Eleição no Paraguai não garante fim
da suspensão do país no Mercosul
Daniela Martins e Sergio Leo
De Brasília

A realização das eleições no
Paraguai, em abril, são insufi-
cientes, por si só, para garantir a
volta do país ao Mercosul, como
membro pleno, disse ontem o
ministro das Relações Exteriores,
Antonio Patriota. O ministro,
que no começo do mês deu de-
clarações sobre o tema interpre-
tadas como um possível abran-
damento em relação à suspensão
do Paraguai no Mercosul, ontem
foi taxativo ao afirmar que, “mes -
mo depois da eleição”, espera
comprovação da normalização
democrática no país para apro-
var a volta do Paraguai ao Merco-
sul ou à União das Nações Sul-
Americanas (Unasul).

“Não há indicação nenhuma de
que a suspensão do Paraguai da
Unasul seja decidida na ausência
de fatos que corroborem a plena

vigência democrática”, disse. “As
eleições são elemento fundamen-
tal, mas não é provável uma deci-
são antes da eleição.” Segundo o
ministro, “até mesmo depois da
eleição será necessário verificar co-
mo elas se desenrolaram.”

O futuro do Paraguai, após as
eleições, será discutido pelos
chefes de Estado do continente
na reunião da Unasul, no fim de
novembro. Ontem, Patriota rece-
beu comissão de alto nível da
Unasul que acompanha as elei-
ções, chefiada pelo peruano Sa-
lomon Lerner, que informou a
intenção de acompanhar de per-
to as primárias eleitorais. Em
conversa com a presidente Dilma
Rousseff, o ministro chegou a
consultá-la sobre o caso para-
guaio e ouviu que “não há fato
n o v o” que justifique mudança na
posição do governo brasileiro.

No começo do mês, o ministro,
falando à imprensa, chegou a co-

mentar que, “em tese”, o Paraguai
poderia voltar a fazer parte do
Mercosul ou da Unasul antes das
eleições, se os países dos dois
grupos verificassem fatos com-
provando “a plena vigência de-
m o c r á t i c a” no país vizinho.

A declaração levou analistas,
inclusive diplomatas, a imaginar
que seria possível uma mudança
de posição do governo brasileiro,
de endurecimento com o atual
governo paraguaio, empossado
após ação da oposição parla-
mentar que decretou, em dois
dias, o impeachment do presi-
dente Fernando Lugo.

O Brasil tomou a frente da rea-
ção no Mercosul e na Unasul ao
golpe que derrubou Lugo, defen-
deu a suspensão do Paraguai nas
atividades políticas do Mercosul
e da Unasul e indicou que só ava-
liaria a retirada da suspensão
após as eleições e a volta da “nor -
malidade democrática” no país.

Colômbia poderá pedir ajuda a
Dilma para obter paz com as Farc
Sergio Leo e Chico Santos
De Brasília e de Águas de Lindóia

Envolvido em negociações pa-
ra o fim dos conflitos na Colôm-
bia com os guerrilheiros das Farc,
o presidente da Colômbia, Juan
Manuel Santos, disse à presiden-
te Dilma Rousseff, que poderá
pedir ajuda ao Brasil para garan-
tir o sucesso das negociações, se-
gundo apurou o Va l o r . Dilma
respondeu que estará à disposi-
ção assim que governo colom-
biano e as Farc solicitarem ofi-
cialmente a participação do país
nas negociações, atualmente me-
diadas pelos governos de Cuba e
Noruega, com acompanhamen-
to de Venezuela e Chile.

A eventual participação do
Brasil nas negociações com as
Farc tem sido tratada discreta-
mente entre Dilma e Santos em
seus encontros e contatos telefô-
nicos. Dilma, segundo seus asses-

sores, foi consultada sobre a pos-
sível participação brasileira nas
negociações, por Santos, durante
encontro dos dois presidentes
em Lima, Peru, no começo do
mês, na cúpula dos países Árabes
e Latino-Americanos. Uma sema-
na depois, Dilma voltou a falar
com Santos, por telefone, para
desejar uma boa recuperação ao
colombiano, que passou por
uma operação de câncer na prós-
tata. Em resposta a um comentá-
rio do colombiano, de que pode-
ria precisar do Brasil em breve,
reafirmou que o governo brasi-
leiro estará à disposição quando
os negociadores quiserem.

O Brasil, desde 2009, atuou
com apoio logístico em quatro
operações de liberação de reféns
das Farc. Os reféns foram recebi-
dos pelo Exército brasileiro e
transportados em helicópteros
das Forças Armadas do Brasil.

O ex-ministro das Relações Exte-

riores Celso Lafer (1992 e 2001-
2002) criticou ontem a atuação do
Brasil no esforço para a paz na Co-
lômbia. Segundo ele, o Brasil deve-
ria ter uma atuação mais ativa no
processo, em vez de se preocupar
com a busca da paz no Oriente Mé-
dio, por mais legítima que ela seja.

“O chanceler [Antonio] Patriota
esteve há pouco tempo no Oriente
Médio preocupado com o proble-
ma dos palestinos e da paz, um te-
ma legítimo. No entanto, o Brasil
tem se ausentado de uma atuação
mais ativa com relação ao tema das
Farc. Ora, a Colômbia é nosso vizi-
nho e as Farc são um problema da
América do Sul. Minha prioridade
seria primeiro olhar nossa vizi-
nhança antes de olhar o que está
acontecendo no resto do mundo”,
disse depois de fazer palestra no
Encontro Anual da Associação Na-
cional de Pós-Graduação e Pesqui-
sa em Ciências Sociais (Anpocs),
em Águas de Lindóia (SP).

Subsídios brasileiros voltam a ser questionados na OMC
Assis Moreira
De Genebra

A União Europeia, os Estados
Unidos e outros parceiros conti-
nuam apresentando questões pa-
ra o Brasil responder na Organi-
zação Mundial do Comércio
(OMC) sobre subsídios dados ao
setor privado, alimentando sus-
peitas sobre vários programas.
Antecedendo reunião do Comitê
de Subsídios, que acontece hoje,
o Brasil precisou responder a
questões formuladas pela União
Europeia sobre incentivos para o
desenvolvimento da cadeia pro-
dutiva no setor farmacêutico, por
meio do programa Profarma.

O Canadá pediu informações
sobre o Profarma e sobre o pro-
grama Pro-Aeronáutica, pelo

qual o Banco Nacional de Desen-
volvimento Econômico e Social
(BNDES) financia investimentos
feitos por pequenas e médias
empresas que participam da ca-
deia de produção da indústria
aeronáutica. Também pediu es-
clarecimentos sobre o programa
agrícola Prêmio para Escoamen-
to do Produto.

Os fundos de investimentos
para Amazonas, Nordeste e Espí-
rito Santo e o cálculo do preço
internacional do diesel para o
setor pesqueiro também estão
sendo questionados pelos par-
ceiros comerciais do país.

Os EUA apresentam uma série
de indagações sobre a reforma
da lei de antidumping e apon-
tam falta de detalhes sobre pra-
zos para investigações, por

exemplo, aparentemente suspei-
tando de maior liberdade da au-
toridade investigadora. A ironia
é que os EUA são o país mais con-
denado na OMC pela flexibilida-
de com que aplica os instrumen-
tos de defesa comercial.

As questões nos comitês da
OMC são normais. O Brasil expli-
ca como funcionam os progra-
mas e procura argumentar que
são compatíveis com as regras da
OMC. Mas a evidência é que o
Brasil vem sendo alvo de maior
monitoramento dos parceiros,
que já têm insistido que o país se
torna mais protecionista.

Existe expectativa em relação
ao relatório sobre protecionismo
que a OMC divulgará na semana
que vem. Dessa vez, por pressão
do Brasil e outros parceiros, o

monitoramento deve vir em ou-
tro formato, com a inclusão de
medidas tomadas por países de-
senvolvidos, que até agora vi-
nham sendo ignoradas.

Ontem, no Comitê de Salva-
guardas, a União Europeia, a
Austrália, a África do Sul e o Chile
indagaram sobre o estágio da in-
vestigação que o Brasil faz para
eventual salvaguarda contra o vi-
nho estrangeiro. A resposta foi
de que a autoridade investigado-
ra continua examinando os da-
dos que lhe foram apresentados.
No Brasil, o Ministério do Desen-
volvimento confirmou que não
serão adotadas salvaguardas
contra o vinho importado.

A maior preocupação no mo-
mento entre os membros da
OMC, no entanto, é com o plano

da Ucrânia de elevar as tarifas de
importação de 371 produtos
além do que é permitido pelos
acordos internacionais, na maior
ilustração da tendência protecio-
nista que se propaga no mundo.
Exportações de carnes e de deze-
nas de manufaturados brasilei-
ros deverão ser submetidas a alí-
quotas mais elevadas para entrar
no mercado ucraniano.

Os países têm até o começo de
dezembro para decidir se pedem
início de negociações por com-
pensações com a Ucrânia. Mas
até agora nenhum país acionou o
mecanismo. A percepção genera-
lizada em Genebra é de que a
Ucrânia exagerou. A dimensão
de seu plano é tão grande que
traz uma ameaça ao próprio sis-
tema da OMC e deve ser repelido.

Em Paris, o governo do socialista
François Hollande deu um “upgra -
d e” na visita que a presidente Dil-
ma Rousseff faz a Paris nos dias 11
e 12 de dezembro. Em vez de visita
oficial, foi elevada a visita de Esta-
do, algo que só ocorre duas ou três
vezes por ano entre os muitos che-
fes de Estado que passam pela ca-
pital francesa. .

Assim, Dilma terá direito a des-
file com bandeirinhas pela aveni-
da Champs-Élysées, jantar de gala
no palácio presidencial e discurso
na Assembleia Nacional. Os fran-
ceses, porém, não parecem ali-
mentar muita esperança de confir-
mação da compra de caças para a
Força Aérea Brasileira, que vem se
arrastando há anos e tem como
competidores a francesa Dassault,
a sueca Saab e a americana Boeing.

Comércio exterior Negócios intracompanhias vão se
intensificar com elevação de investimentos chineses

Mudança de pauta
torna China líder de
exportações ao Brasil

DANIEL WAINSTEIN/VALOR

Welber Barral: chineses passaram a exportar produtos de maior valor agregado, como bens de capital

Marta Watanabe
De São Paulo

Mesmo com a freada no de-
sembarque de veículos chineses
em território brasileiro, a China
tornou-se em 2012 o país que
mais exporta para o Brasil. Os
chineses tomaram o lugar que
era historicamente, até o ano
passado, dos Estados Unidos. A
nova classificação dos chineses,
segundo economistas, veio para
ficar. A liderança é resultado de
uma mudança estrutural de lon-
go prazo na pauta de exportação
da China. Além disso, a elevação
dos investimentos chineses no
Brasil deverá alavancar nos pró-
ximos anos o comércio intra-
companhias, ainda pequeno en-
tre brasileiros e chineses.

Em 2002 a China era o sétimo
fornecedor mais importante do
Brasil no mercado internacional,
respondendo por 3,3% das impor-
tações brasileiras. De lá para cá, a
fatia chinesa nos desembarques
brasileiros aumentou a cada ano.
Em 2012, no acumulado até se-
tembro, a China atingiu participa-
ção de 15,2%, com R$ 25,1 bilhões.
No mesmo período os Estados
Unidos venderam ao Brasil o total
de R$ 23,8 bilhões. Os americanos,
que tinham fatia de 21,8% há dez
anos, têm hoje participação de
14,4% nas importações brasileiras.
Os dados são do Ministério do De-
senvolvimento, Indústria e Comér-
cio Exterior (Mdic).

Welber Barral, ex-secretário de
comércio exterior, diz que a pau-
ta de exportação da China para o
Brasil se diversificou muito mais
que a dos americanos. Em 2002,
aviões, helicópteros e suas partes,
além de turborreatores estavam

entre os principais itens que os
brasileiros compravam dos Esta-
dos Unidos. Esses bens conti-
nuam entre os mais importantes
na lista dos itens comprados dos
americanos. Há dez anos, o co-
que e a hulha estavam entre as
importações brasileiras mais re-
presentativas com origem da
China. Atualmente esse produtos
deram lugar a manufaturados,
como eletrônicos e suas partes,
além de material de transporte.

O comércio entre o Brasil e os
Estados Unidos, argumenta Bar-
ral, mudou menos porque é mais
dependente do comércio intra-
companhias. A pauta da exporta-
ção dos chineses para o Brasil, de
forma diferente, reflete a diversi-
ficação de produção que aconte-
ceu no país asiático.

Barral estima que os chineses
continuarão liderando a expor-
tação ao Brasil, principalmente
quando os investimentos do país
asiático em território brasileiro
amadurecerem. Além da pauta
diversificada de exportação dos
chineses, a corrente de comércio
entre Brasil e China passará a
contar também com as trocas in-
tracompanhias. Segundo dados
da Renai, orgão do Mdic, a China,
em 2011, foi o 12 o país com
maior valor em investimentos
anunciados no Brasil. A China fi-
cou com 3,8% do valor dos anún-
cios do ano passado.

O avanço chinês com o comér-
cio intracompanhias, diz José
Augusto de Castro, vice-presi-
dente da Associação de Comér-
cio Exterior do Brasil (AEB), deve-
rá se intensificar de forma acele-
rada nos próximos anos. “O rit-
mo será alto porque os investi-
mentos chineses estarão em cres-

cimento, bem diferente dos in-
vestimentos americanos, que já
estão quase todos maturados.”

Castro também chama aten-
ção para a mudança da pauta de
exportação do país asiático. As
vendas da China para o exterior,
que antes eram de produtos de
baixo valor agregado, ficaram
cada vez mais sofisticados, com
maior intensidade tecnológica.
“As importações da China não
são mais de quinquilharias, ou
de produtos têxteis e de calça-
dos. Hoje importamos bens de
capital chineses.”

Dados do Mdic mostram que
em 2002 os bens de capital repre-
sentavam 13,4% das importações
brasileiras “made in China”. Essa
fatia avançou e atualmente al-
cança 23,4%. Os bens intermediá-
rios, que eram 67,3% há dez anos,

Fonte: Funcex e Mdic. * Dados até agosto.
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hoje representam 56,6%. Esse
avanço da China nos produtos
mais intensivos em tecnologia,
inclusive máquinas e equipa-
mentos, diz Castro, foi propicia-
do pelo crescimento do país asiá-
tico em ritmo muito acima da
média exatamente nos últimos
dez anos. Os Estados Unidos, ao
contrário, tiveram ponto alto de
crescimento perto de 2002 e vi-
ram várias empresas deslocando
produção para o território chi-

nês, em razão do baixo custo de
mão de obra e de outros fatores
de produção. O crescimento
americano na última década
atingiu o pico em 2004, com alta
de 3,5%. O ponto mais alto da
China foi em 2007, com 11,2%.
Para este ano, o Fundo Monetário
Internacional (FMI) prevê para a
China crescimento de 7,8% e, pa-
ra a os Estados Unidos, 2,2%.

Especialista em comércio exte-
riod, Fernando Ribeiro, técnico
de pesquisa e planejamento do
Instituto de Pesquisa Econômico
Aplicada (Ipea), faz ressalva se-
melhante. “Não é só a questão do
crescimento da China. O desem-
penho das empresas americanas
no período também foi fraco.”

O avanço chinês nas importa-
ções, argumenta Ribeiro, não se
restringe ao Brasil. “Trata-se de
uma mudança estrutural na qual a
China tornou-se, ao longo do tem-
po, a principal fornecedora de di-
versos países, com ganho de ‘mar -
ket share’ no mercado mundial.”

Aos poucos, diz o pesquisador
do Ipea, a China passou a fornece-
dora de produtos mais simples até
bens mais sofisticados, ganhando
o mercado de fornecedores tradi-
cionais de bens de capital, como os
Estados Unidos, Alemanha e de-
mais países europeus.

Dados da Abimaq, que reúne
as indústrias de máquinas e equi-

pamentos, mostram que a China
em 2002 era o 14o fornecedor ex-
terno de bens de capital mecâni-
cos ao Brasil. Na época, os chine-
ses venderam menos de US$ 100
milhões nesse tipo de bem para
os brasileiros. Neste ano, no acu-
mulado até agosto, a China é a se-
gunda origem mais importante
dessas mesmas máquinas, com
US$ 2,8 bilhões em vendas ao
Brasil. Os americanos ainda con-
tinuam no topo da lista, com
US$ 5 bilhões, mas perderam ter-
reno. Em 2002, os Estados Uni-
dos eram responsáveis por 38%
dos bens de capital mecânicos
desembarcados no Brasil. Agora
essa fatia é de 25%. O desempe-
nho chinês já deixou para trás os
alemães, que tradicionalmente
eram o segundo fornecedor es-
trangeiro das máquinas. A Ale-
manha, no acumulado até agos-
to, vendeu US$ 2,5 bilhões em
máquinas ao Brasil.

Para Ribeiro, a tendência da
China como principal fornece-
dor do Brasil já está dada e deve
se manter. “As exportações da
China crescem mais rápido que a
média mundial há muito tempo
e isso não deve mudar no curto
p r a z o”, diz. O economista lembra
que, mesmo com a desaceleração
da sua economia, a China ainda
permanecerá com crescimento
relativamente alto.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 23 out. 2012, Primeiro Caderno, p. A23.




