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Saldo

Comércio Brasil x África
Evolução entre  2003 e 2012, em US$ bilhões 

Exportação Importação

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

-0,429 -1,9 -0,675 -0,654 -2,7 -5,6 0,226 -2 -3,2 -2
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Relações externas Presidente Dilma participa de cúpula na Guiné Equatorial e depois visita a Nigéria

Brasil quer conter presença chinesa na África
Fernando Exman
De Malabo, Guiné Equatorial

O governo federal quer aprovei-
tar a viagem que a presidente Dil-
ma Rousseff fará nesta semana à
África para tentar reforçar ainda
mais a presença das empresas bra-
sileiras na região. O desafio, entre-
tanto, é grande: além do desco-
nhecimento de parte considerável
do empresariado sobre as poten-
cialidades do mercado africano, as
empresas brasileiras precisam en-
frentar a concorrência de outras
companhias estrangeiras, princi-
palmente da China. Está em jogo
um mercado de aproximadamen-
te 1 bilhão de consumidores, com
demanda em alta pelos mais vários
tipos de bens e serviços e um cres-
cimento econômico superior à
média mundial.

Dilma participará na sexta-feira
da cúpula América do Sul — África
(ASA), em Malabo, Guiné Equato-
rial. O tema do encontro é justa-
mente o fortalecimento da coope-
ração entre países em desenvolvi-
mento. Em seguida, ela desembar-
cará na Nigéria, parceiro conside-
rado estratégico no continente.

“A China tem ganhado partici-
pação na África. Mas, em termos de
comércio, o crescimento da parti-
cipação da China na África não é
em detrimento da participação
brasileira. O Brasil também cres-
ceu seu ‘market share’ em detri-
mento de outros”, disse a secretá-
ria de Comércio Exterior do Minis-
tério do Desenvolvimento, Tatiana
Prazeres, destacando que a partici-
pação do continente africano nas
exportações brasileiras passou de
3,9% para 5% entre 2003 e 2012 e as
importações permaneceram em
6% do total no mesmo período.

Na avaliação de autoridades
brasileiras, a oferta de linhas de
crédito vem tendo um papel estra-
tégico na disputa pelo mercado

africano e os ambiciosos progra-
mas de financiamento da China
têm feito a diferença. Como conse-
quência, um grupo de trabalho co-
ordenado pela Presidência da Re-
pública discute novas formas de
impulsionar o comércio com o
continente africano. Um dos as-
pectos discutidos é o lançamento
de mecanismos de financiamento.

Em 2010, registra um estudo do
Ministério do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior, a
China substituiu o Banco Mundial
(Bird) como principal fonte de fi-
nanciamento dos países africanos.
Entre 2001 e 2010, os empréstimos
concedidos à África pelo Exim
Bank chinês, instituição voltada ao
fomento às exportações e importa-
ções do país asiático, foram esti-
mados em US$ 67,2 bilhões. Já os
financiamentos do Banco Mundial
nesse mesmo período totalizaram
US$ 54,7 bilhões.

O próprio Banco Mundial já
analisou a questão. No relatório
“Construindo pontes: O papel
crescente da China como financia-
dora da infraestrutura da África
S u b s a a r i a n a”, de 2009, o Bird mos-
trou que o crescimento do comér-
cio entre a China e a África foi
acompanhado por uma maior aju-
da econômica oferecida pelo país

asiático a partir de 2001. Em con-
trapartida, diversas obras de in-
fraestrutura executadas pelos chi-
neses na África têm como garantia
ou são pagas com petróleo, miné-
rio de ferro, cromo ou cacau, diz o
Bird. Hoje, a China é o principal
fornecedor do continente, e en-
contra na África um destino para
os seus produtos de alto valor
agregado. O país asiático também
se consolida como o maior com-
prador de produtos africanos, ul-
trapassando os Estados Unidos.

A China demonstra que preten-
de manter tal papel. Em agosto de
2012, anota o estudo do Ministério
do Desenvolvimento, o país anun-
ciou a concessão de crédito de
US$ 20 bilhões em três anos para
projetos de infraestrutura, agricul-
tura e desenvolvimento na África.

Num ritmo mais tímido, o Brasil
também tem disponibilizado
apoio às exportações à região. En-
tre 2008 e 2012, por exemplo, o va-
lor desembolsado por programas
oficiais alcançou US$ 4,8 bilhões.

O Brasil ainda mantém uma sé-
rie de programas de cooperação
técnica com o continente. Cerca de
150 iniciativas em aproximada-
mente 40 países são mantidas pelo
Brasil, segundo o Itamaraty.

Outro sinal da maior aproxima-

ção entre o Brasil e a África é o cres-
cimento do total de empresas bra-
sileiras que atuam no comércio bi-
lateral. Enquanto o total de empre-
sas brasileiras exportadoras caiu
nos últimos anos, o número de
empresas que vendem para a Áfri-
ca subiu 39% entre 2003 e 2012,
para 3.810. Já as empresas que im-
portam produtos africanos totali-
zaram 1.739 em 2012, alta de 84%.

O Ministério do Desenvolvi-
mento também prevê uma alta nas
exportações de serviços por parte
de empresas brasileiras e, conse-
quentemente, uma elevação dos
embarques de bens relacionados a
esses projetos. Nas contas do mi-
nistério, cada US$ 100 milhões em
exportações de serviços geram
US$ 30 milhões em exportações de
equipamentos e outros produtos.

“Esses investimentos brasileiros
na África puxam consigo exporta-
ções de bens que de outra maneira
dificilmente ocorreriam”, afirmou
Tatiana Prazeres, destacando ser
uma característica da balança co-
mercial Brasil-África a atuação de
“trading companies” de proprie-
dade das construtoras brasileiras.
“As exportações são feitas por uma
empresa, a comercial exportadora,
que traz produtos de empresas de
menor porte.”

Negociações entre Mercosul
e UE estão “relativamente
av a n ç a d a s ”, diz Patriota
Chico Santos
Do Rio

O Brasil está usando a estraté-
gia de aparentar pouca preocu-
pação com o anúncio feito na se-
mana passada pelos Estados
Unidos e União Europeia (UE)
de que pretendem fechar, no
prazo de dois anos, um amplo
acordo de integração comercial,
embora esse acordo possa trazer
sérios problemas para as nego-
ciações do Mercosul, o bloco co-
mercial integrado por Brasil, Ar-
gentina, Uruguai, Venezuela e
Paraguai (atualmente suspen-
so), com a mesma UE.

Depois de se reunir ontem à
tarde, no Rio, com seu colega ar-
gentino Héctor Timerman, o mi-
nistro das Relações Exteriores
brasileiro, Antonio Patriota, dis-
se que ao contrário das negocia-
ções dos americanos com os eu-
ropeus, “as negociações do Mer-
cosul com a União Europeia es-
tão relativamente avançadas”.

Para Patriota, que já ordenou à
equipe do Itamaraty o estudo das
consequências de um eventual
acordo Estados Unidos-União
Europeia sobre as negociações
do Mercosul com os europeus,
embora “não seja uma questão
que surgiu agora”, o desejo de
americanos e europeus ainda te-
rá que passar por uma demorada
fase de definição do “mandato
negociador ” (o objetivo que cada
parte pode efetivamente nego-
ciar). Enquanto isso, mesmo as
negociações do Mercosul com a

União Europeia já se arrastando
por mais de uma década, ele bus-
cou demonstrar otimismo com a
possibilidade de um avanço sig-
nificativo ainda neste ano.

Segundo o ministro, em reu-
nião paralela à Cúpula da Améri-
ca Latina, Caribe e Europa realiza-
da em janeiro, em Santiago (Chi-
le), o Mercosul e a União Europeia
decidiram que até “não mais tar-
de do que o último trimestre de
2013” os dois blocos trocarão
“ofertas” na busca de avançar ru-
mo a um efetivo acordo.

“Tem que ser um acordo vanta-
joso para nossa região e aí a ques-
tão agrícola é essencial”, disse o
ministro brasileiro. A resistência
dos europeus a abrir seus merca-
dos aos produtos agrícolas dos
países do Mercosul tem sido o
maior obstáculo aos avanços das
negociações entre os dois blocos,
da mesma forma que o mesmo
tema tem sido um dos maiores
entraves a um amplo acordo no
âmbito da Organização Mundial
de Comércio (OMC) que vem
sendo negociado na chamada
Rodada de Doha desde 2001. E é
também na questão do campo
que o Mercosul espera ver esbar-
rarem as tratativas entre ameri-
canos e europeus.

Segundo Patriota, já no dia 1o

de março haverá uma reunião
de nível técnico do Mercosul jus-
tamente para começar o debate
a propósito das ofertas que se-
rão preparadas para serem apre-
sentadas à União Europeia no
fim do ano.

ANP mantém regras de
conteúdo local em leilão
Rodrigo Polito
Do Rio

Apesar dos pedidos da indús-
tria, inclusive da Pe t r o b r a s , a
Agência Nacional do Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis
(ANP) vai manter as metas de
conteúdo local na 11a Rodada de
Licitações de blocos explorató-
rios, que será realizada nos dias
14 e 15 de maio, no Rio.

O Instituto Brasileiro do Petró-
leo, Gás e Biocombustíveis (IBP) e
a Petrobras haviam enviado su-
gestões de mudanças no pré-edi-
tal da licitação, propondo a redu-
ção das metas de nacionalização
exigidas para determinados
itens, como interpretação e pro-
cessamento de dados sísmicos
(atualmente em 40%), afretamen-
to de sondas (10%) e perfuração e
completação de poços (30%).

“Os percentuais mínimos de
conteúdo local para os citados
itens e subitens não são atendi-
dos pelo mercado fornecedor na-
cional”, informou a Petrobras,
em sugestão enviada à ANP.

A autarquia, porém, não vai
rever as metas. “A politica de
conteúdo local está sendo reafir-
mada. Estamos apostando na in-
dústria brasileira e na continui-
dade das encomendas para a in-
dústria naval. Isso é uma ques-
tão crucial. Nossa preocupação é
garantir a perenidade dessas en-
comendas”, disse ontem a dire-
tora-geral da ANP, Magda Cham-
briard, em audiência pública so-
bre as regras da 11a rodada.

Segundo Rodrigo Fiatikoski,
advogado especialista em óleo e
gás do escritório Vieira Rezende,
a manutenção das metas de con-
teúdo nacional poderá levar as
empresas a oferecerem um bô-
nus de assinatura menor pelos
blocos licitados, devido ao risco
do negócio. O conteúdo local
tem peso de 20% no cálculo das
propostas feitas no leilão. O bô-
nus de assinatura tem peso de
40%, mesma proporção para o
programa exploratório mínimo.

Fiatikoski também chamou a
atenção para o fato de que 117

blocos — dos 289 que serão ofer-
tados pela ANP —, ainda não têm
o aval do Conselho Nacional de
Política Energética (CNPE). Se-
gundo Magda, a ANP assinou on-
tem a manifestação conjunta pa-
ra a autorização dos blocos. A ex-
pectativa da diretora era que o
Ibama assinasse o documento no
mesmo dia, e que o CNPE e a pre-
sidente Dilma Rousseff aprovas-
sem as áreas até o fim da semana.

“Acredito que isso [a assinatu-
ra pelo CNPE] deva estar sendo
feito hoje [ontem], mas é só in-
tuição feminina”. De acordo com
informações do Ministério de
Minas e Energia, o CNPE não se
reuniu ontem.

Segundo cálculos da ANP, os
bônus de assinatura mínimos
dos 289 blocos somam R$ 627
milhões. Uma estimativa otimis-
ta, feita por técnicos da agência
considerando um ágio de 500%
na licitação de todos os blocos,
indicou um total de R$ 3,7 bi-
lhões em bônus de assinatura.

Apenas para os 172 blocos já
aprovados pelo CNPE, os bônus
mínimos de assinatura somam
aproximadamente R$ 500 mi-
lhões. Segundo a diretora da
ANP, a expectativa é que o volu-
me de bônus negociados para es-
sas áreas ultrapasse a quantia de
R$ 1 bilhão. A ANP também cal-
cula que os programas explora-
tórios mínimos dos 289 blocos
somem cerca de R$ 3 bilhões.

Na próxima semana, Magda e
o diretor Helder Queiroz inicia-
rão um “road show” para divul-
gar a rodada. O roteiro inclui reu-
niões em Nova York, Londres e
Houston. Segundo Magda, 150
empresas já manifestaram inte-
resse no leilão, cujo foco será a
margem equatorial brasileira,
com características semelhantes
às do oeste da África.

“Se você me perguntar se tem
um ‘Tu p i ’ lá [na margem equato-
rial brasileira], eu não sei. Mas
devemos ter alguns ‘Jubilees’
[campo de petróleo na margem
equatorial de Gana, com reservas
estimadas entre 500 milhões e
600 milhões de barris]”, disse.

.

Pará reivindica ‘royalty variável’
na exportação de minério de ferro
André Borges
De Brasília

A proposta do novo código de
mineração, que o governo quer
submeter ao Congresso em mar-
ço, pode incluir uma mudança
radical no tratamento que hoje é
dado à cobrança de royalty de
commodities minerais de expor-
tação, caso a União acate uma so-
licitação que acaba de receber do
governo do Pará, segundo maior
Estado na balança mineral, atrás
apenas de Minas Gerais.

O Va l o r teve acesso a um ofício
que o governo paraense entre-
gou nesta semana à ministra-
chefe da Casa Civil, Gleisi Hoff-
mann. O documento enumera as
alterações que o Estado do Pará
deseja incluir na proposta. A
principal mudança de regra diz
respeito à flexibilização da alí-
quota da Compensação Finan-
ceira pela Exploração de Recur-
sos Minerais (Cfem), como é cha-
mado o royalty da mineração
que as empresas pagam aos go-
vernos municipal, estadual e fe-
deral pela exploração mineral.

O governo paraense pede que
commodities com grande peso em
exportações — como o minério de
ferro, que atualmente tem seu re-
colhimento de Cfem fixado em 2%
— passem a se basear em “alíquo -
tas variáveis por mineração e por
destinação dada ao mineral”. Na
prática, o que se pretende é fixar
uma alíquota-piso, com possibili-
dade de aumento dessa alíquota,
pelo Poder Executivo, conforme o
aumento do preço internacional
de venda do minério.

Segundo o governo paraense,
a mudança permitirá que “o Po-
der Público também possa se
apropriar de parte dos lucros ex-
traordinários que beneficiam
empresas em momentos de pi-
cos de mercado”.

O Pará pediu ainda que a
União garanta aos Estados a
competência para promover o li-
cenciamento ambiental de ativi-

dades mineradoras, inclusive em
áreas federalizadas. Hoje, boa
parte dessa atribuição está atre-
lada ao Ibama. As medidas serão
analisadas pelo governo.

Paralelamente, o Estado reque-
reu para si a participação no resul-
tado de lavras em terras públicas
estaduais que foram federalizadas.
Por razões de segurança nacional,
a União passou a ter a responsabi-
lidade por grandes áreas da região
amazônica e, com isso, passou a ter
direito ao recebimento da Partici-
pação no Resultado da Lavra (PRL),
taxa que hoje tem percentual pre-
visto em 50% do valor da Cfem.

O governo paraense reivindica a
criação de um fundo mineral ali-
mentado com parte da Cfem arre-
cadada e solicita assento no Conse-
lho Nacional de Política Minerária
(CNPM) para os Estados que te-
nham participação superior a 20%
do PIB mineral do país. Atualmen-

te, essa estrutura está concentrada
no Ministério de Minas e Energia.

O Estado cobra também direi-
to de recebimento de uma “parti -
cipação especial” a ser paga no
caso de exploração de grandes
minas, em termos a serem disci-
plinados em decreto, a exemplo
do que ocorre hoje com a explo-
ração de petróleo.

As informações foram confir-
madas pelo vice-governador do
Pará, Helenilson Pontes. Em entre-
vista ao Va l o r , ele disse que o go-
verno federal foi receptivo às pro-
postas. “O governo está numa fase
de ouvir muito e falar pouco. Senti-
mos uma boa intenção em consi-
derar nossas reivindicações. Va-
mos colocar nossa bancada no
Congresso para garantir essas mu-
danças. Já estamos em alinhamen-
to com o governo de Minas Gerais
e vamos nos articular para defen-
der o que é justo”, afirmou.

O Va l o r procurou a Superinten-
dência de Política Mineral do go-
verno de Minas Gerais, mas não
obteve retorno até o fechamento
desta edição. O Ministério de Mi-
nas e Energia também não retor-
nou ao pedido de entrevista.

O Pará é responsável por mais de
25% do PIB mineral do país e por
70% do saldo comercial. Hoje, 90%
das exportações do Estado — que
em 2011 somaram US$ 17 bilhões,
e em 2012, US$ 13,5 bilhões — têm
origem nas explorações de mine-
rais e metais.

Essa matéria-prima, segundo
Pontes, está desonerada de ICMS,
restando ao Estado apenas a parce-
la de 23% que obtém com a co-
brança da Cfem. Em 2012, o royal-
ty da mineração representou ape-
nas R$ 122 milhões em receita. Pe-
las regras atuais, os municípios fi-
cam com 65% da arrecadação da
Cfem, e o restante vai para a União

ELISEU DIAS/ AG. PARÁ

Helenilson Pontes, vice-governador do Pará: “Sentimos uma boa intenção em considerar nossas reivindicações”
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 20 fev. 2013, Primeiro caderno, p. A4.




