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No vermelho
Saldo entre Brasil e União Europeia no 1º bimestre - em US$ milhões

UE nas exportações brasileiras*
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País perde mercado na zona
do euro e tem déficit comercial
Juliana Elias
De São Paulo

Depois de chegar à beira do co-
lapso em 2012, a União Europeia
(UE) começa lentamente a dar si-
nais de recuperação. O Brasil, no
entanto, não está aproveitando a
situação. Por um lado, o país aju-
da a segurar as receitas do bloco
como comprador cada vez mais
assíduo de seus produtos, por ou-
tro, vem perdendo espaço em seu
cobiçado mercado — a região,
mesmo em crise e com o consu-
mo interno em baixa, continua
sendo a maior consumidora do
comércio mundial e destino de
20% das exportações brasileiras.

Em fevereiro, segundo dados
da balança comercial divulgados
na semana passada pelo Ministé-
rio do Desenvolvimento, Indús-
tria e Comércio Exterior (Mdic), o
Brasil teve um déficit de US$ 401
milhões no comércio com a UE —
resultado de exportações 18,3%
menores (na média diária) e uma
alta de 5% nas importações (pelo
mesmo critério), comparadas ao
mesmo mês do ano anterior. É o
primeiro resultado negativo com
o bloco para um mês de fevereiro
desde pelo menos 2003. No bi-
mestre, o déficit se acumula em
US$ 1,4 bilhão: quase cinco vezes
mais que os US$ 297,2 do mesmo
bimestre em 2012 e, junto a ele,
também o único resultado nega-
tivo para os dois primeiros meses
do ano em uma década.

As contas vermelhas reforçam o

alerta em uma relação de extrema
relevância para o país e que tradi-
cionalmente é positiva do lado
brasileiro — em 2012, o saldo de
US$ 1,2 bilhão já foi 81% menor
que os US$ 6,5 bilhões de 2011.

“A atual conjuntura europeia
explica muito da situação”, diz Fa-
brizio Tanzini, especialista para
política e indústria da Confedera-
ção Nacional da Indústria (CNI),
lembrando que alguns dos princi-
pais destinos dos produtos brasi-
leiros dentro da Europa, caso de
Portugal, Espanha e Itália, tiveram
redução do PIB em 2012 e deverão
continuar em recessão em 2013.
“Mas o Brasil já vem ‘primarizan -
d o’ a sua pauta e perdendo merca-
do há algum tempo, o que está
muito mais ligado a sua perda de
competitividade com câmbio va-
lorizado e baixa produtividade. A
crise apenas acentuou isso.”

O quadro rendeu perdas que
poderiam ter sido evitadas em
2012: as importações totais da
UE , mesmo com a crise, subiram
4,06% no ano passado, chegando
a € 3,6 trilhões, segundo dados
da Eurostat, a agência de estatís-
ticas da União Europeia, que con-
sideram os 30 principais parcei-
ros fora do bloco. Mas o Brasil
não ganhou com a pequena alta
— as compras feitas especifica-
mente do Brasil tiveram queda
de 4,9%, para €37,0 bilhões. Em
dólares, a redução foi ainda
maior: de 7,7%, para US$ 48,8 bi-
lhões, segundo o Mdic.

O descompasso fez com que a

participação dos produtos brasi-
leiros nas compras externas euro-
peias caísse de 1,12% em 2011 para
1,03% em 2012, a menor propor-
ção desde 2008, quando também
tínhamos 1,12%. A diferença deci-
mal, do ponto de vista europeu,
parece bem pouco, mas os 3,2 bi-
lhões de euros que este 0,09% do
bolo representa têm um peso qua-
se 20 vezes maior para nós: são
1,7% do total das exportações bra-
sileiras, ou 8,2% de tudo o que ven-
demos para a Europa.

“A União Europeia é a grande
importadora do comércio mun-
dial. Se ela começa a comprar me-
nos, aumenta a competição entre
os países que fornecem para ela”,
diz o presidente da Associação de
Comércio Exterior do Brasil
(AEB), José Augusto de Castro. A
via oposta, lembra Castro, é igual-
mente prejudicial ao Brasil, já
que, com a demanda interna en-
fraquecida, os países europeus
saem à procura de outros merca-
dos para onde vender os seus pro-
dutos. Não à toa, as exportações
do bloco tiveram alta de 8,17%
em 2012, para €3,38 trilhões, e re-
sistiram como um de seus últi-
mos motores de crescimento.

Rodrigo Branco, economista
da Fundação Centro de Estudos
do Comércio Exterior (Funcex),
chama a atenção para a partici-
pação relativamente alta dos
produtos manufaturados na
pauta de exportações brasileiras
para a União Europeia, na faixa
de 35%. “Em produtos desse tipo,

o Brasil tem perdido participa-
ção no mundo inteiro, não só pa-
ra os países asiáticos, mas tam-
bém para outros que estão se for-
talecendo, como o México. Isso
acaba afetando a participação na
União Europeia também.”

Roberto Giannetti da Fonseca,
diretor do Departamento de Re-
lações Internacionais e Comércio
Exterior (Derex) da Federação
das Indústrias do Estado de São
Paulo (Fiesp), acrescenta que,
além da desvantagem nos pre-
ços, muitos produtos brasileiros
vêm também perdendo qualida-
de, quesito sagrado para os euro-
peus. “O mercado europeu é
muito sofisticado, e exige quali-
dade no que compra, como cal-
çados, confecções e até autope-
ças. O Brasil já foi referência em
design, em moda, mas, com câm-
bio desfavorável, a produtivida-
de em baixa, os custos altos e

margens de lucro para exporta-
ção apertadas, o empresário foi
parando de investir”, diz ele.

Enquanto no lado dos manu-
faturados o país perde com a
própria falta de competitivida-
de, nos básicos — metade de tu-
do que vende para a União Euro-
peia — ,acabou prejudicado
também pela deterioração dos
preços de alguns de seus princi-
pais produtos. A cotação do mi-
nério de ferro, por exemplo, re-
traiu 26% em 2012, e a do café
caiu na faixa dos 30%. O conjun-
to dos principais produtos bási-
cos exportados pelo Brasil teve
depreciação de 10% na média.

A perspectiva de que estas co-
tações comecem a se recuperar
em breve é justamente uma das
esperanças para que os números
desanimadores do comércio
com a União Europeia não sejam
tão ruins em 2013 quanto foram

em 2012 — e, com sorte, ainda re-
vertam a trajetória deficitária
com que abriram o ano. “O ano
de 2012 foi atípico, distorcido
pela crise, e já se esperava queda
tanto em valor quanto em quan-
tidade [nas exportações]”, disse
Branco, da Funcex. Bons preços e
uma demanda já um pouco me-
lhor por minério, grãos e carnes,
além de safras que ainda não co-
meçaram no ano, como a da soja,
a partir de março, são alguns dos
fatores que animam as previsões
da Funcex.

Para Tanzini, da CNI, o risco de
se encerrar 2013 com o primeiro
déficit em anos com a União Eu-
ropeia não está afastado. “2012 já
foi um saldo baixo”, argumentou.
“Nossa grande vulnerabilidade é
estarmos cada vez mais reféns de
produtos primários, e de sua ins-
tabilidade de preços no mercado
internacional”, disse ele.

Comércio exterior Legislação que controla entrada dessas substâncias entra agora em fase mais abrangente

Lei de produtos químicos da UE já afeta Brasil
CLAUDIO BELLI/VALOR

Mayla Salmeron, responsável pelo Reach na Braskem: para muitos clientes, falta entender como funciona a legislação

Marta Watanabe
De São Paulo

O Reach, sigla em inglês de
uma legislação para controle da
entrada de produtos químicos
na zona do euro, começa a trazer
maiores impactos para os expor-
tadores brasileiros. Companhias
como Braskem e Pe t r o b r a s no -
tam maior demanda de consul-
tas de clientes e de pedidos de
certificados em função da evolu-
ção da legislação. A Alpargatas
substituiu os compostos chama-
dos de ftalatos em toda a linha de
chinelos Havaianas para livrar
seus produtos de qualquer restri-
ção do Reach nas vendas aos eu-
ropeus. A Abiquim, entidade que
reúne a indústria química, esti-
ma que a legislação atingirá 50%
das exportações brasileiras.

Apesar de ser aplicada desde
2007, a legislação entra agora nu-
ma fase em que seu alcance se
amplia. Em junho começa o pra-
zo para que empresas que expor-
tam individualmente de 1 a 100
toneladas ao ano à zona do euro
em substâncias químicas, mesmo
quando usadas em artigos, façam
os registros e tenham na Europa
um representante legal para res-
ponder civil e criminalmente.
Atualmente somente as exporta-
ções acima de cem toneladas
anuais exigem registro do expor-
tador. Paralelamente, as empre-
sas começam a sentir os efeitos de
uma fiscalização mais rígida do
cumprimento da legislação.

O que diferencia o Reach dos
demais controles não tarifários à
importação é a inversão do ônus
da prova, pela qual os exportado-
res precisam provar de antemão
que as substâncias que vende ou
que estão incorporadas a seus
produtos seguem a legislação. Pa-

ra isso precisam fazer registros,
realizar testes e encomendar lau-
dos que comprovem a situação
legal. Nas demais barreiras, as ex-
portações ficam sujeitas à fiscali-
zação, mas não existe necessida-
de de comprovação antecipada.

A Petrobras exporta óleo com-
bustível e lubrificantes para a
União Europeia. Mas, além de ga-
rantir o cumprimento da legisla-
ção dos produtos que exporta di-
retamente para a zona do euro, a
companhia precisa manter tam-
bém o registro das substâncias
químicas que vende para indús-
trias brasileiras exportadoras para
a União Europeia. “Antes a preocu-

pação com o Reach era apenas das
grandes indústrias exportadoras.
Agora isso está se pulverizando e
chegando aos nossos clientes”, diz
Fernando de Castro Sá, coordena-
dor do Reach na Petrobras. Ele diz
que há sete ou oito meses dobrou o
número de pedidos de clientes que
solicitam a emissão dos certifica-
dos pela Petrobras de que as subs-
tâncias químicas adquiridas da
companhia estão dentro da legis-
lação do Reach.

A Braskem também nota os efei-
tos da evolução da legislação. May-
la Salmeron, especialista comer-
cial e responsável pelo Reach na
empresa, diz que as consultas for-

mais relacionadas ao Reach que
ela recebe chegam a duas ou três
por semana. Antes, informa, eram
duas ou três solicitações a cada
mês ou a cada dois meses.

“Quando emitimos um certifi-
cado, esclarecemos ao cliente que
o documento demonstra que o
insumo fornecido pela Braskem
está de acordo com Reach”, escla-
rece Mayla. O insumo certificado,
diz, não torna o produto do clien-
te automaticamente de acordo
com a legislação europeia. “Nota -
mos que para muitos clientes fal-
ta entender a dinâmica de como
funciona a legislação.” O produ-
tor de artigos enquadrados no

Reach precisa procurar seus for-
necedores de substâncias quími-
cas para ter a certificação de cada
um deles e também submeter
seus produtos a testes que in-
cluem avaliações físicas, mecâni-
cas e sensoriais, entre outras.

O maior alcance do Reach vai fa-
zer com que as empresas avaliem
se o mercado europeu vale o custo
imposto pela legislação, diz Nicia
Maria Fusaro Mourão, gerente de
assuntos regulatórios da Associa-
ção Brasileira da Indústria Quími-
ca (Abiquim). Segundo cálculos da
entidade, a legislação do Reach de-
ve atingir cerca de metade da pau-
ta de exportação brasileira, levan-
do em conta os artigos que ao fim
de todo processo de transição de-
verão obedecer às regras da legis-
lação europeia.

Além da complexidade da le-
gislação, o custo de seguir o Rea-
ch também deve pesar na hora
do exportador avaliar o mercado
europeu. A inversão do ônus da
prova promovida pelo Reach é
considerada emblemática no
campo das barreiras não tarifá-
rias. Cabe às empresas apresen-
tar registros, laudos e testes labo-
ratoriais para provar que as subs-
tância que vende ou que são usa-
das em sua produção não são no-
civos à saúde humana ou ao am-
biente. Isso torna o Reach espe-
cialmente mais custoso.

A Petrobras, calcula Castro Sá,
gastou nos últimos anos pelo
menos € 4,3 milhões para seguir
a legislação do Reach, sem conta-
bilizar despesas como carga tri-
butária, custo da equipe interna
e dos representantes legais insta-
lados na Europa. “Para seguir ou-
tras legislações semelhantes gas-
tamos 10% disso”, diz.

O Reach estabelece um proce-
dimento altamente dinâmico,

que torna mais difícil mensurar
seus custos, diz Mayla. Ela explica
que o registro não significa o tér-
mino de um procedimento em
relação à substância química. O
registro vai para avaliação da
Echa, sigla em inglês da agência
europeia responsável pelo acom-
panhamento desses processos.

Após a avaliação, diz Mayla, a
substância química pode passar
para a fase de “a u t o r i z a ç ã o”. Isso
obriga cada exportador que ope-
ra com a substância a requisitar
autorização à agência para que
possa vender o produtos aos paí-
ses europeus, sob determinadas
condições. Após a avaliação, a
substância também pode ser ba-
nida, o que significa que ela deve
ser substituída por outra.

A legislação do Reach inclui
também a lista do SVHC, sigla em
inglês para “substâncias altamente
preocupantes”. Essa lista relaciona
as substâncias para as quais há
uma espécie de sinal amarelo e so-
bre as quais pairam suspeitas de al-
gum impacto à saúde do homem
ou ao ambiente. As substâncias da
lista que ultrapassem 0,1% por pe-
so do artigo exportado para a zona
do euro precisam passar por noti-
ficação. Alguns ftalatos, substân-
cias químicas usadas para dar liga
aos plásticos e borrachas, entra-
ram na lista de atenção. Carla Sch-
mitzderger, diretora da unidade
de negócios das sandálias Havaia-
nas (Alpargatas), diz que em 2008
a empresa retirou os ftalatos da
produção de todos os seus chine-
los, infantis e para adultos. A subs-
tituição dos ftalatos resultou em
aumento de custos que, segundo
Carla, não foi repassada ao preço.
“O mercado europeu, ao lado de
países do continente africano, re-
presenta 30% da exportação da
unidade, diz a diretora.

China e Canadá estudam barreira semelhante ao Reach
De São Paulo

Regulamentado em 2006, o
Reach deve servir para outros paí-
ses como modelo para controle de
entrada de substâncias químicas.

Fernando de Castro Sá, coorde-
nador do Reach na Pe t r o b r a s , diz
que países como China e Canadá
estudam já uma barreira seme-
lhante. Isso, diz ele, torna necessá-
rio um debate sobre a necessidade
de o Brasil ter um inventário de
substâncias químicas vendidas no

país e de estudar medida seme-
lhante. “Caso o Brasil não faça isso,
acabaremos sofrendo concorrên-
cia aqui de produtos externos que
não estão aptos a entrar em merca-
dos mais regulados.”

Ubiratan Mattos, do escritório
Mattos Muriel Kestener Advoga -
dos, diz que, numa situação as-
sim, as empresas que exportam
para a União Europeia correm
risco de ter dupla desvantagem.
Elas terão aumento de custo, o
que pode tirar a competitividade

delas nos mercados externos.
“Além disso, podem passar a
competir no mercado doméstico
com fabricantes que não seguem
a mesma legislação.”

Por enquanto, diz Mattos, os de-
safios da área jurídica ficam por
conta da falta de uma unificação
entre os países europeus em al-
guns aspectos do Reach. Ele expli-
ca que cada país tem autonomia
para definir as responsabilidades
civis e criminais em relação a even-
tuais irregularidades. Algumas

questões, diz ele, como a forma de
calcular a presença de substâncias
químicas consideradas “altamente
preocupantes” também suscitam
divergências entre os países. A ex-
pectativa das empresas é que elas
acabem sendo uniformizadas por
tribunais europeus.

Um fator que contribui para
pressionar os custos, relatam as
empresas, é a carga tributária.
As remessas para pagamento de
registros, contratação de laudos
ou até mesmo a remuneração do

representante legal que o expor-
tador é obrigado a manter den-
tro da zona do euro são tributa-
das pela Cide, uma contribuição
federal, e pelo Imposto de Renda
(IR) na fonte.

Segundo Castro Sá, a carga tri-
butária sobre esses pagamentos
eleva as despesas com o Reach
em cerca de 50%. Um dos grandes
problemas é que o Imposto de
Renda retido na fonte nas remes-
sas de pagamento, por exemplo,
não é compensável no tributo

devido pelo exportador. Isso por-
que o IR, na verdade, é devido por
quem toma o serviço no exterior
e não pelo exportador brasileiro.
A empresa brasileira tem apenas
a responsabilidade de fazer a re-
tenção e recolhimento do tribu-
to. O problema, relatam as em-
presas, é que os valores negocia-
dos levam em consideração o va-
lor líquido que a parte externa
irá receber. Ou seja, os tributos
acabam virando um custo do ex-
portador. (MW)A ut
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 6 mar. 2013, Primeiro Caderno, p. A4.




