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Suíça questiona
medidas do
Brasil na OMC

● Não há prazo específico para
que o grupo de inspetores de cre-
dores internacionais, conhecido
como troica, conclua as conversa-
ções com a Grécia, afirmou Si-
mon O’Connor, um porta-voz da
Comissão Europeia. “Não temos
nenhuma indicação precisa de
quanto tempo levará para obter
um acordo.” Um acordo entre o
governo grego e a troica – Banco
Central Europeu, Fundo Monetá-
rio Internacional e Comissão Eu-
ropeia – sobre a reforma e as me-
didas de austeridade é essencial
para que a Grécia receba novo
desembolso de ajuda financeira. /
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Hollande
discute
opções à
austeridade
Dirigentes do FMI, Banco Mundial, OCDE,
OMC e OIT são recebidos pelo líder francês
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O seu evento

Acordo com Grécia
sem prazo definido

● Regulamentação

Foto oficial. Da esquerda para direita: Guy Ryder, Lagarde, Ángel Gurría, Hollande e Jim Yong Kim
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O governo da Suíça questiona na
Organização Mundial do Comér-

cio (OMC) a Receita Federal e as
novas regras estabelecidas para
a concessão de licenças de impor-
tação no Brasil. É mais um capítu-
lo da série de questionamentos
que o País recebe em relação à
sua política comercial.

O foco agora é o sistema Ra-
dar, criado pela Receita há anos
para evitar fraudes no comércio
e dar licenças para que importa-
dores possam atuar. Os suíços se

queixam das novas regras que co-
meçaram a vigorar em 1.º de ou-
tubro, estabelecendo exigências
para a empresa ser habilitada pa-
ra operar no comércio exterior.

A lei inclui uma via expressa
de licenças para empresas que
vão atuar na Copa do Mundo.
Mas, para o restante, novos pra-
zos para concessão de licenças e
análise mais detalhada das em-
presas em questão estão previs-

tas. O que preocupa são os novos
critérios para análise da capaci-
dade financeira das empresas en-
volvidas na importação.

Para que possa receber uma li-
cença de importação ilimitada, a
empresa passa a ter os impostos
nos últimos cinco anos verifica-
dos para determinar sua capaci-
dade financeira, além de contri-
buições previdenciárias. Mesmo
no Brasil, consultores estimam

que a medida vai reduzir o núme-
ro de empresas que importam.

A Receita afirma que as medi-
das visam combater fraudes no
comércio exterior que, num mer-
cado com o dinamismo do Bra-
sil, estariam em plena expansão.
Os suíços alertam para o risco de
o País utilizar-se de leis de com-
bate à fraude para justificar difi-
culdades ao importador, o que
seria uma barreira não tarifária.

Andrei Netto
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Em um encontro inédito, o
presidente da França, Fran-
çois Hollande, recebeu ontem
em Paris os chefes das princi-
pais agências internacionais
de economia. Em torno da me-
sa, sentaram-se a diretora-ge-
rente do Fundo Monetário In-
ternacional (FMI), Christine
Lagarde, o secretário-geral da
Organização para Coopera-
ção e Desenvolvimento Econô-
mico (OCDE), Ángel Gurría, o
diretor-geral da Organização
M u n d i a l d o C o m é r c i o
(OMC), Pascal Lamy, o presi-
dente do Banco Mundial, Jim
Young Kim, e o novo diretor-

geral da Organização Interna-
cional do Trabalho (OIT), Guy
Ryder.

O objetivo do Palácio do Eli-
seu foi reforçar a autoridade do
chefe de Estado e relançar a cam-
panha pelo estímulo econômico
na União Europeia, cada vez
mais deixado de lado pelas políti-
cas de austeridade pregadas pela
Alemanha.

O encontro ocorreu na sede da
OCDE, que reúne 33 dos países
mais desenvolvidos. O tema do
encontro, realizado uma vez por
ano pelo chanceler da Alema-
nha, mas inédito em Paris, era –
segundo o Palácio do Eliseu –
“reorientar as discussões sobre
aspolíticas necessárias para reto-
mar o crescimento e o emprego e

melhorar a competitividade”.
Segundo diplomatas presen-

tes ao evento, a crise da zona do
euro foi – como não deixaria de
ser – um dos focos de atenção,
em especial quanto à recessão
que atinge os países do sul, entre
os quais Grécia, Portugal e Espa-
nha. Além disso, foram discuti-
das a política de austeridade de-

fendida pela Alemanha e a falta
de competitividade da França.

Hollande voltou a criticar a
desregulamentação do sistema
financeiro, “que não foi erradica-
da”. “Se deixarmos os mercados
sozinhos, a resolução da crise de-
mora ainda mais tempo.” Ainda
assim, se disse otimista quanto à
sorte da zona do euro. “Ela está a
ponto de sair da crise, da incerte-
za e da instabilidade”, garantiu,
elogiando as medidas tomadas
pelos chefes de Estado e de go-
verno nas cúpulas de junho e de
outubro, em Bruxelas. Nelas, fi-
cou estabelecida a reforma da su-
pervisão bancária e a criação do
Mecanismo Europeu de Estabili-
dade (MEE), espécie de fundo
monetário do bloco.

Sobre a França, Hollande
anunciou que lançará um “pacto
de competitividade” no início de
novembro, com medidas para as
áreas da educação, da habitação,
da pesquisa, da inovação e para
reduzir o custo do trabalho. A ini-
ciativa foi elogiada pelos chefes
de agências.

Para Pascal Lamy, da OMC, os
países precisam reforçar “o cres-
cimento, a competitividade e o
emprego, porque são o proble-
ma maior da França e, de um cer-
to ponto de vista, da Europa”. O
executivo também pregou me-
nos protecionismo.

Segundo Pascal Lamy, em
meia década, 90% das vendas ao
exterior serão destinadas a no-
vos mercados.

FRANÇOIS
HOLLANDE
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“Se deixarmos os mercados
sozinhos, a resolução da crise
demora ainda mais tempo.”
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