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Internacional

Argentina defende substituição de importações na OMC
Assis Moreira
De Genebra

Acusada por países desenvolvi-
dos de violar as regras internacio-
nais para proteger seu mercado, a
Argentina defendeu ontem na Or-
ganização Mundial de Comércio
(OMC) sua política de substitui-
ção de importações e o papel ati-
vo do Estado na economia para
superar suas dificuldades.

O exame da política comercial
da Argentina começou ontem sem
surpresa e continuará amanhã. O
relatório dos economistas da
OMC, usado como base para o exa-
me, menciona o uso de exigências
de conteúdo local e de licenças não
automáticas de importação, sem

arriscar qualquer acusação de pro-
tecionismo. O documento passou
pelo crivo do governo argentino.

Os países fizeram mais de 600
indagações aos argentinos, refle-
tindo suas inquietações. Os de-
senvolvidos atacaram, centrando
críticas em restrições ao comércio
e investimentos, exigência de con-
teúdo local para privilegiar a in-
dústria nacional e que aumenta-
ria o custo das exportações, e o
uso de taxas às exportações como
principal fonte de receita.

A União Europeia (UE) foi dura,
afirmando que a política de substi-
tuição de importações, adotada
em parte por medidas informais,
viola as regras da OMC. Reclamou
também que o acesso à moeda es-

trangeira tornou-se na prática im-
possível na Argentina, e que isso
impediria que muitos comercian-
tes e investidores façam negócios
no país. Para a UE, os dados mais
recentes mostrariam que a Argen-
tina está entrando em nova fase de
desenvolvimento econômico, ca-
racterizado por expansão bem
mais baixa, inclusive por causa da
inflação. A expropriação de 51% da
Repsol na YPF e a ausência propos-
tas de compensação dez meses de-
pois, diz a UE, “geram grande in-
quietação entre investidores”.

Os Estados Unidos avisaram que
“simplesmente não aceitam” que
seus exportadores sejam afetados
pelas medidas argentinas, e lem-
brou as denúncias já feitas à OMC.

Japão, Canadá, Austrália e vários
outros repetiram as críticas.

Já a grande maioria das nações
em desenvolvimento foi suave, in-
clusive os mais liberais, como o
Chile. Exceção foi a China, que
mostrou preocupação “com restri-
ções às importações” e pediu para
Buenos Aires atenuar as medidas.

O Brasil elogiou o vizinho e não
levantou os persistentes proble-
mas bilaterais. Segundo o repre-
sentante de Brasília, Brasil e Argen-
tina construíram uma relação es-
tratégica via comércio. O comércio
bilateral caiu de US$ 39,6 bilhões
em 2011 para US$ 34,4 bilhões em
2012. Em 2012, o mercado brasi-
leiro absorveu quase 20% das ven-
das externas argentinas, e o merca-

Obama vai encontrar palestinos
em profunda crise econômica
Joshua Mitnick
The Wall Street Journal, de Tel Aviv

Os aliados ocidentais da Autori-
dade Palestina estão se debatendo
para trazer estabilidade financeira
a um governo debilitado por uma
ajuda internacional insuficiente e
pelas sanções israelenses. As auto-
ridades palestinas esperam que a
visita, hoje, do presidente dos EUA,
Barack Obama, à Cisjordânia re-
sulte em mais ajuda americana.

No mês passado, o governo
Obama liberou centenas de mi-
lhões de dólares em ajuda ao go-
verno do presidente Mahmoud
Abbas que tinham sido congela-
das pelo Congresso. Mas isso
não resolverá o crônico déficit
fiscal que deixou a Autoridade
Palestina com uma dívida de pe-
lo menos US$ 2 bilhões.

O Fundo Monetário Internacio-
nal, em uma avaliação preparada
para uma reunião de doadores in-
ternacionais na terça-feira em Bru-
xelas, alertou que a situação da
economia palestina se tornou
“muito mais precária” nos últimos
seis meses. As autoridades palesti-
nas alertam que os problemas eco-
nômicos — que têm feito com que
o governo constantemente atrase
os salários de seus 150 mil funcio-
nários — podem alimentar uma
nova revolta contra Israel.

O Secretário de Estado dos
EUA, John Kerry, tem falado com
os países europeus e do Oriente
Médio sobre ajuda à Palestina —
disse sexta-feira a porta-voz do
Departamento de Estado, Victoria
Nuland — “porque uma Autorida-
de Palestina economicamente viá-
vel é do interesse não só dos pró-
prios palestinos, mas da seguran-
ça e da paz na região”.

A Autoridade Palestina já en-
frentou esse tipo de crise no pas-
sado e Israel e os países doadores
sempre entraram em cena com
contribuições paliativas para ga-
rantir que o governo de Abbas
permanecesse solvente. Mas o pa-
gamento dos salários vem sendo
errático desde junho e, embora a
Autoridade Palestina tenha distri-
buído os salários de fevereiro na
segunda-feira, a data do paga-
mento de março continua incerta.

Tumultos em setembro e feve-
reiro levaram Israel a transferir di-
nheiro para sustentar o governo
palestino. Os manifestantes ti-
nham como alvo Abbas e o pri-
meiro-ministro palestino, Salam
Fayyad. Kadoura Fares, uma auto-
ridade do Fatah, o partido de Ab-
bas, e ex-ministro do gabinete pa-
lestino, alertou que problemas
econômicos podem levar a um
novo levante popular.

“No começo, as pessoas ficarão

descontentes com as autoridades,
mas depois elas vão descobrir que
o problema não é com as autorida-
des, é com a ocupação”, disse ele.

Devido à ajuda insuficiente
dos governos árabes e ocidentais
à Autoridade Palestina desde
2011, o FMI projeta um rombo fi-
nanceiro entre US$ 400 milhões e
US$ 700 milhões para este ano.

Israel tem repetidamente atra-
sado a transferência mensal de
US$ 100 milhões em taxas alfan-
degárias e impostos sobre vendas
como medida punitiva desde que
Abbas conseguiu, em novembro,
que a Organização das Nações
Unidas reconhecesse a Palestina
como um Estado observador não
membro. Nos últimos meses, Is-
rael tem transferido dinheiro em
momentos de agitação para am-
parar o governo da Palestina.

A política do recentemente
empossado governo de Israel
ainda tem de ser definida, disse
uma alta autoridade israelense.

Para cobrir os custos durante o
aperto de caixa, a Autoridade Pa-
lestina vem tomando mais em-
préstimos dos bancos palestinos —
devendo a eles agora US$ 1,4 bi-
lhão e criando o risco de minar a
estabilidade da economia, segun-
do o FMI. A dívida do governo com
o setor privado palestino também
está pesando na economia.

“A crise de liquidez se aprofun-
dou e as finanças públicas estão
agora em ritmo insustentável”, dis-
se o relatório do FMI, que também
advertiu os palestinos com relação
a gastos excessivos. “Se deixadas
sem controle, algumas dessas ten-
dências acabarão fazendo com
que alguns questionem a legitimi-
dade da Autoridade Palestina,
comprometendo sua capacidade
de governar eficazmente.”

Comerciantes no centro de Ra-
mallah dizem que as pessoas estão
cortando despesas maiores, como
casamentos e reformas de imóveis,

e gastando menos com alimentos
e corte de cabelo. Existe uma preo-
cupação com relação ao impacto
da crise fiscal e do atraso dos salá-
rios particularmente no moral dos
policiais palestinos, que têm aju-
dado a estabilizar a Cisjordânia em
cooperação com Israel.

No Orçamento dos EUA para
2012, foram alocados US$ 496 mi-
lhões em ajuda à Autoridade Pales-
tina, incluindo US$ 200 milhões
em assistência direta para o Orça-
mento e fundos adicionais para os
serviços de segurança. Pelos me-
nos US$ 200 milhões estão reserva-

dos no Orçamento de 2013.
A maioria dos fundos foi retida

pela oposição no Congresso devi-
do ao reconhecimento da Palesti-
na pela ONU e às negociações de
reconciliação de Abbas com o Ha-
mas. Mas, nas últimas semanas, o
governo liberou a maioria dos fun-
dos. Cerca de US$ 200 milhões fo-
ram transferidos e US$ 495 mi-
lhões adicionais estão prestes a ser
pagos, disse um funcionário do
Departamento de Estado.

Leia na página B7 mais conteúdo do
THE WALL STREET JOURNAL

Retomada Energia mais barata, entre outros fatores, faz com que múltis levem parte da produção de volta

EUA têm processo de reindustrialização
Sergio Lamucci
De Washington

A reindustrialização da econo-
mia americana está em curso.
Com o menor custo de energia,
decorrente do boom do gás de
xisto, o câmbio mais competitivo
e a elevação das despesas de
transporte (que encarece opera-
ções fora do país), a fabricação de
bens manufaturados nos EUA tem
ficado mais atraente. Nos últimos
anos, um número crescente de
empresas decidiu trazer parte da
produção do exterior de volta pa-
ra o país, como Fo r d , Caterpillar e
General Electric (GE). A boa saúde
financeira das empresas america-
nas e a elevação dos custos traba-
lhistas em países como a China
também contribuem para susten-
tar a tendência, que parece ir
além de uma recuperação cíclica.

Os dados de emprego mostram
alguma retomada do setor manu-
fatureiro, embora não sejam espe-
taculares. Desde janeiro de 2010,
quando atingiu o menor nível de
emprego do pós-crise, o segmen-

to criou quase 520 mil postos nos
EUA, levando o total de trabalha-
dores para quase 12 milhões em
fevereiro deste ano. É 13% inferior
aos 13,7 milhões do fim de 2007,
ano em que a crise financeira se
iniciou, e 32% menor que os 17,6
milhões de abril de 1998, o pico
atingido nos anos 1990.

A combinação de vários fatores
faz do ambiente atual o mais favo-
rável em décadas para a manufatu-
ra nos EUA, diz Robert McCut-
cheon, responsável por produtos
industriais da PriceWaterhouse-
Coopers (PwC). Para McCutcheon,
o principal é a queda dos custos de
energia, provocada especialmente
pelo desenvolvimento da explora-
ção do gás de xisto. “Há energia ba-
rata e abundante. Isso aumenta a
competitividade da indústria.” Se -
gundo um estudo do banco de in-
vestimentos Morgan Stanley, o gás
nos EUA hoje custa o equivalente a
um quarto da média global.

O câmbio também favorece o
renascimento da indústria ameri-
cana. O relatório do Morgan Stan-
ley destaca que, na última década,

o dólar se desvalorizou 36% em ter-
mos reais (descontada a inflação)
em relação a uma cesta de moedas
emergentes. Ainda que a divisa
americana se valorize em termos
nominais, como tem ocorrido nes-
te ano, o que conta para a competi-
tividade é a taxa real de câmbio.

O custo do transporte é outro fa-
tor que favorece a produção nos
EUA, diz McCutcheon. Nos últimos
anos, a alta dos preços do petróleo
e derivados impactou os gastos
com transporte para produtores
de bens manufaturados com ca-
deias globais de suprimento, nota
um relatório da PwC, observando
que empresas fabricantes de má-
quinas, como a Caterpillar e A G C O,
“estão produzindo mais nos EUA
para vender na América do Norte”.

Professor da Harvard Business
School, Willy Shih ressalta que, nos
últimos cinco anos, os custos traba-
lhistas aumentaram a uma média
anual de 20% na China, ao mesmo
tempo em que ficaram estáveis nos
EUA. Segundo Shih, muitas empre-
sas transferiram a produção para a
China para ganhar com a “arbitra -

gem trabalhista”  — as companhias
se aproveitavam do grande dife-
rencial salarial, e em troca arcavam
com “custos de coordenação” mais
altos como o gerenciamento à dis-
tância de fornecedores e os gastos
para transportar os produtos.

Enquanto o diferencial salarial
era enorme, as vantagens supera-
vam com folga os custos de coor-
denação e de administrar esto-
ques. “Mas com o aumento dos
custos salariais na China e o au-
mento no preço do petróleo, o que
levou a maiores custos de trans-
porte, a equação não faz mais tan-
to sentido”, afirma Shih. “Acrescen -
te a isso os custos mais baixos de
energia nos EUA, e acredito que
haverá um aumento nas ativida-
des manufatureiras nos EUA.”

O presidente e fundador da
Reshoring Initiative, Harry Moser,
aposta que a tendência vai se apro-
fundar nos próximos anos. Orga-
nização sem fins lucrativos, a
Reshoring Initiative ajuda as em-
presas a determinar o custo de
produzir nos EUA e fora do país.
Segundo Moser, muitas empresas

americanas decidiram produzir na
China porque os salários no país
asiático eram baixos, sem levar em
conta as despesas de toda a opera-
ção. Uma pesquisa da consultoria
Archstone, realizada em 2009,
concluiu que 60% das companhias
manufatureiras usavam modelos
rudimentares para estimar custos
totais, ignorando 20% ou mais dos
gastos necessários para se produ-
zir fora do país. Moser diz que mais
de 200 empresas que fabricavam
fora do país já repatriaram opera-
ções, parcial ou totalmente, esti-
mando que elas contribuíram com
cerca de 50 mil dos mais de 500 mil
empregos criados no setor manu-
fatureiro desde janeiro de 2010.

Uma delas foi a Simple Wave,
que produz tigelas para alimentos
com design diferenciado. Em
2008, a empresa decidiu que os
produtos seriam todos fabricados
na China. O motivo? “Fomos para
lá porque nos dissseram que nosso
produto deveria ser produzido na
China, basicamente por causa do
c u s t o”, diz o presidente da empre-
sa, Jeff Bollengier. “Todo mundo fa-

zia isso à época”. Em 2011, depois
de várias dores de cabeça com a
produção no país asiático e a per-
cepção da importância de ficar
mais próximo dos clientes, a Sim-
ple Wave decidiu encerrar a opera-
ção na China e o produto passou a
ser feito nos EUA, na Califórnia.
Entre as dores de cabeça, Bollen-
gier diz que todo um lote de pro-
dutos exportados da China para a
Austrália estava errado. Segundo
ele, o produto nos EUA saía 13%
mais caro do que no país asiático,
mas técnicas de produção mais
“inteligentes” permitiram a equi-
paração de custos.

Nem todas as empresas, claro,
vão trazer a produção de volta
para os Estados Unidos. McCut-
cheon diz que as perspectivas
para o setor manufatureiro nos
EUA são mais favoráveis em se-
tores como químicos, metais e
equipamentos pesados. No caso
de setores mais intensivos em
mão de obra, como têxteis, ves-
tuário e eletrônicos de consumo,
a fabricação em países asiáticos
ainda pode ter fôlego grande.

País vai competir com emergentes como o Brasil, diz estudo
De Washington

A recuperação americana, se for
efetivamente liderada pela indús-
tria, poderá não ser uma boa notí-
cia para vários mercados emergen-
tes, entre eles o Brasil, adverte rela-
tório do banco de investimentos
Morgan Stanley divulgado neste
mês. O ponto é que um crescimen-
to sustentado pela manufatura co-

locará os EUA como concorrente
de muitos países em desenvolvi-
mento, e não como consumidor.

Num mundo em que a deman-
da global permanece contida, um
setor manufatureiro mais forte
nos EUA vai brigar por uma fatia
maior desse mercado, colocando
os emergentes sob pressão, diz o
estudo. Para os analistas, Brasil,
China, Coreia do Sul, Taiwan, Malá-

sia, Chile e Rússia são potenciais
perdedores num cenário de rein-
dustrialização americana bem-su-
cedida. No caso brasileiro, as aspi-
rações de expansão de uma indús-
tria manufatureira combalida, em
termos de volume e sofisticação,
podem se frustrar, diz o relatório
intitulado “O crescimento susten-
tável nos EUA pode ser má notícia
para os mercados emergentes?”

Para o Morgan Stanley, o Brasil
pode sofrer diretamente, com o
impacto do fortalecimento da in-
dústria nos EUA, e também indire-
tamente, já que o México tende a se
beneficiar da reindustrialização
americana. O efeito se daria pela
maior atração da produção de au-
tomóveis pelos mexicanos.

O relatório observa, contudo,
que uma indústria mais forte nos

EUA aumentaria a demanda pelo
minério de ferro brasileiro. A ques-
tão, dizem eles, é que a combina-
ção de uma manufatura fraca com
demanda expressiva por uma
commodity como o minério de
ferro poderia “infelizmente agra-
var o problema da doença holan-
desa [o fenômeno pelo qual as ex-
portações de commodities valori-
zam demais o câmbio, afetando os

setores de manufaturados]”.
O estudo aponta o México como

o único ganhador entre os emer-
gentes. Um dos motivos é a ligação
do país ao ciclo da indústria ameri-
cana. Os mexicanos, para o Mor-
gan Stanley, devem continuar um
elemento importante na cadeia de
fornecedores, beneficiando-se do
Acordo de Livre Comércio da Amé-
rica do Norte (Nafta). (SL)

Aliança eterna

A
P

O presidente dos Estados Unidos,
Barack Obama, disse ontem que o
compromisso de seu país com Israel é
“i n q u e b r á ve l ”, em pronunciamento ao
lado do premiê Binyamin Netanyahu
em Jerusalém. Obama, no cargo desde
2009, faz sua primeira visita oficial a
Israel, após anos de uma relação tida
como fria com o premiê israelense.
“Nossa aliança é eterna, é para
s e m p re ”, afirmou o presidente.
Declarações de Obama na semana
passada, pedindo aos israelenses
“paciência” na condução da crise em
torno do programa nuclear do Irã,
geraram preocupações em Israel
sobre seu comprometimento com a
segurança do país aliado. Tentando
melhorar sua imagem junto aos
israelenses, Obama fez piadas sobre
as desavenças entre ambos e disse
que os EUA investigam o uso de armas
químicas pelo regime sírio. Na foto,
Obama e Netanyahu visitam sistema
de mísseis de defesa em Tel Aviv.

do argentino é o principal destino
das exportações brasileiras. Dados
trazidos pela Argentina mostra-
ram que a alta de suas importações
foi bem maior junto à maioria dos
países do G-20 do que ao Brasil.

Em sua intervenção, o secretário
de Relações Econômicas Interna-
cionais da Argentina, Augusto
Costa, disse que desde 2003 as po-
líticas públicas na Argentina têm
como eixo econômico e social a
reindustrialização do país, e que as
orientações adotadas requerem
um papel ativo do Estado. Ele pro-
curou mostrar que o resultado tem
sido positivo: entre 2003 e 2012, a
economia cresceu 7% em média ao
ano, o PIB industrial duplicou, o
desemprego e a pobreza caíram.

Costa disse que os parceiros não
deveriam se surpreender com ter-
mos como “substituição de impor-
tação e necessidade de aumentar o
valor agregado local”, num con-
texto de crise como a atual, para
criar empregos e aumentar a pro-
dução. Contra as acusações de bar-
reiras, argumentou que de 2006 a
2011 as importações cresceram
116%, e as exportações, 80,4%.

Em seu relatório, a OMC ques-
tionou a qualidade dos dados de
inflação do país e disse que as polí-
ticas comerciais restritivas do país
podem pressionar os preços. “A
aceleração da inflação é fonte de
preocupação, apesar de ela apa-
rentemente não estar totalmente
refletida nos dados oficiais.”
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 21 mar. 2013, Primeiro Caderno, p. A17.




