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Focus eleva projeção de
rombo nas contas externas

O setor privado tem duas alterna-
tivas para combater os subsídios
chineses: solicitar investigações
de medidas compensatórias no
País ou abrir processos na Orga-
nização Mundial de Comércio
(OMC). Ambas as opções são
complexas, caras e politicamen-
te delicadas, mas a tendência é
que se tornem mais comuns.

Até hoje o Brasil iniciou ape-

nas 22 investigações de subsídios
– nenhuma contra a China. É
uma fatia ínfima comparada com
os 445 processos antidumping.

“Diante do desafio chinês, os
países têm de utilizar todas os
instrumentos que as regras inter-
nacionais permitem”, diz Felipe
Hees, diretor do Departamento
de Defesa Comercial (Decom),
do Ministério do Desenvolvi-

mento. Ele espera um aumento
dos pedidos do setor privado por
medidas antissubsídios e está es-
truturando uma coordenação
no órgão para tratar do assunto.

Segundo Carlos Abijaodi, dire-
tor industrial da Confederação
Nacional da Indústria (CNI), o
setor vai pedir mais sobretaxas
antissubsídios, mas não tem
“convicção” de que sejam sufi-

cientes para combater o apoio es-
tatal chinês.

O aumento de medidas antis-
subsídios contra a China é uma
tendência global. Os Estados
Unidos já aplicaram 30 medidas,
seguidos por Canadá (10), Aus-
trália (3) e a União Europeia (1).
“O Brasil precisa aprender a utili-
zar as medidas compensatórias
e também se preparar para ser

cobrado”, diz Ana Caetano, do
Veirano Advogados.

Status. O protocolo de entrada
da China na OMC prevê que o
país pode ser considerado uma
“economia de mercado” a partir
de 2016. Ainda há dúvidas se os
chineses cumpriram os requisi-
tos necessários, mas os demais
países temem que o novo status
dificulte a aplicação de medidas
antidumping.

Para Domingos Mosca, consul-
tor da Associação Brasileira da

Indústria Têxtil (Abit), a China
está usufruindo os benefícios do
comércio global sem fazer a sua
parte. “Isso está destruindo a in-
dústria global.”

O impacto no Brasil é intenso.
A China elevou as exportações
para o Brasil de US$ 1,3 bilhão
em 2001, quando entrou na
OMC, para US$ 34,3 bilhões no
ano passado. As importações de
produtos têxteis, por exemplo,
saltaram de US$ 93 milhões em
2001 para US$ 2,9 bilhões em
2011 – alta de 3.007%. / R.L.
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O governo da Índia quer ampliar
o acordo de preferências tarifá-
rias com o Mercosul com a meta
de elevar o comércio bilateral a
US$ 25 bilhões até 2015. A infor-
mação é do ministro do Comér-
cio da Índia, Anand Sharma, que
ontem em Genebra revelou que
seu governo estuda a apresenta-
ção de uma nova proposta aos
parceiros do Mercosul para a reu-
nião que será realizada em mea-
dos do ano na Índia.

“Queremos aumentar nosso
intercâmbio comercial com o
Brasil e com o Mercosul”, indi-
cou Sharma. “Nossa meta é a de
chegar a ter um volume total de
comércio de US$ 25 bilhões até
2015”, afirmou. O encontro trata-
rá não apenas do comércio entre
as duas regiões, mas também a
relação entre Índia, Brasil e Áfri-
ca do Sul, bloco que ganhou a de-

nominação de Ibas.
Nova Délhi vem buscando al-

ternativas para expandir suas ex-
portações, diante das dificulda-
des em vender nos mercados de
países ricos que continuam so-
frendo com a recessão.

No Itamaraty, as declarações
do indiano foram recebidas de
forma positiva e o governo brasi-
leiro indicou que há meses vem
tentando convencer Nova Délhi
a ampliar a lista de bens que te-
riam um acesso preferencial em
ambos os mercados.

Entre 2008 e 2012, as exporta-
ções brasileiras à Índia quintupli-
caram, atingindo o recorde de
US$ 5,5 bilhões. Nos dois primei-
ros meses de 2013, houve queda
de 55% ante o mesmo período de
2012. Mas ainda assim o governo
brasileiro aposta na aproxima-
ção com o mercado indiano. Já as
exportações indianas ao Brasil
passaram de US$ 1,2 bilhão em
2005 para mais de US$ 6 bilhões
em 2011. Nos dois primeiros me-
ses de 2013, os indianos já expor-
taram US$ 1 bilhão ao Brasil.

No atual acordo, o que existe é
uma lista de produtos que têm
tratamento preferencial e rece-
bem tarifas menores. Cada lado
incluiu 450 produtos em sua lis-

ta. Mas o Itamaraty destaca que
o acordo entre a Índia e a África
do Sul cobre 2 mil produtos, bem
acima dos números existentes
entre o Mercosul e a Índia.

Em Brasília, negociadores che-
garam a apresentar aos indianos
uma oferta para elevar a lista em
2012. Mas não receberam nenhu-
ma contraoferta. Sharma, on-
tem, indicou que a lista de produ-
tos com tratamento preferen-

cial poderia ver o número de li-
nhas tarifárias “dobrar”. Parte
das solicitações ao Brasil será pe-
la abertura de seu mercado para
serviços e bens industriais.

Obstáculos. Apesar da disposi-
ção dos indianos em negociar, di-
plomatas de ambos os lados ad-
mitem que o esforço não será
simples. Ontem, a diplomacia in-
diana indicou que “todos os seto-
res estavam sobre a mesa de ne-
gociação”. O primeiro obstáculo
é a resistência dos indianos em
abrir seu comércio de produtos
agrícolas, uma das poucas for-
mas que o Mercosul teria para
conseguir chegar a US$ 25 bi-
lhões em comércio em apenas
três anos. Outro obstáculo será a
Argentina, que não está disposta
a abrir seu mercado industrial,
nem para países ricos nem para
outros emergentes.

Setor privado pode abrir processos na OMC

Índia quer ampliar
acordo comercial
com o Mercosul

CNI mapeia 3 mil subsídios chineses
Estudo é a primeira radiografia a chegar ao Brasil da intervenção estatal na China e pode ser utilizado para pedir proteção ao governo
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O mercado financeiro elevou a
previsão de déficit em transa-
ções correntes em 2013 e 2014.

Pesquisa semanal Focus rea-
lizada pelo Banco Central (BC)
mostra que a estimativa para o
rombo nas contas externas nes-
te ano passou de US$ 65,8 bi-
lhões para US$ 68 bilhões na
semana passada. Há um mês, os
economistas sondados pelo BC
previam US$ 65 bilhões. Para o
ano que vem, a previsão subiu
de US$ 70,67 bilhões para US$
73,45 bilhões.

Na mesma pesquisa, econo-
mistas reduziram a estimativa
de superávit comercial em 2013
de US$ 12,40 bilhões para US$
11 bilhões. Para 2014, a projeção
recuou de US$ 12,65 bilhões pa-
ra US$ 12 bilhões.

As apostas de inflação e com-
portamento de juros seguiram
estáveis na pesquisa.

Oficialmente, o Banco Cen-
tral projeta um superávit co-
mercial de US$ 15 bilhões e défi-

cit externo de US$ 67 bilhões
neste ano, mas técnicos do go-
verno avaliam os números co-
mo otimistas, conforme divul-
gou o Estado na semana passa-
da. Economistas do Ministério
da Fazenda temem um resulta-
do comercial abaixo de US$ 10
bilhões este ano. O vilão será o
comércio exterior.

Balança. Números divulgados
ontem pelo Ministério do De-
senvolvimento, Indústria e Co-
mércio Exterior (MDIC) com-
provam a preocupação. As ex-
portações brasileiras registram
no acumulado no ano, até a pri-
meira semana de abril, uma que-
da de 2% em relação ao mesmo
período do ano passado, com
média diária de US$ 855,4 mi-
lhões.

Por outro lado, as importa-
ções mostram crescimento de
10,6% no período, com média
diária de US$ 929,9 milhões.

Somente na primeira sema-
na de abril, a média diária das
vendas externas foi de US$ 953
milhões, com queda de 2,6% em
relação à média diária de abril
de 2012. Nas importações, hou-
ve uma queda de 4,7% pela mé-
dia diária, que foi de US$ 890
milhões na primeira semana de
abril. A semana registrou supe-
rávit comercial de US$ 311 mi-
lhões.

Raquel Landim

Os empresários sempre des-
confiaram que a pesada inter-
venção do Estado é um dos se-
gredos do sucesso da máquina
de exportação chinesa, junto
com a mão de obra barata e o
câmbio desvalorizado. Agora
eles têm certeza. A China pos-
sui pelo menos 3 mil progra-
mas de subsídios diferentes
para apoiar suas indústrias.

O espantoso número é uma
das conclusões de um estudo fei-
to pelo escritório King & Spal-
ding por encomenda da Confede-
ração Nacional da Indústria
(CNI). É a primeira radiografia
dos subsídios chineses a chegar
ao Brasil. “Os dados assustam pe-
la mobilização do Estado chinês
e mostram o tamanho do proble-
ma”, diz José Augusto Fernan-
des, diretor executivo da CNI.

Segundo Christopher Clou-
tier, do King & Spalding, a rede
de apoio estatal chinesa é tão ex-
tensa, porque o Partido Comu-
nista dá as linhas gerais, que são
adaptadas pelas províncias. Ele
afirma que as 22 províncias e 11
regiões autônomas da China
têm “pelo menos 100 programas
de subsídios cada”.

Na Organização Mundial de
Comércio (OMC), Pequim reco-
nhece apenas 93 programas na-
cionais de apoio estatal – ne-
nhum deles proibido pelas re-
gras internacionais. A China, no
entanto, não declara os subsí-
dios provinciais e municipais.
Um levantamento do governo
dos Estados Unidos identificou
outros 200 programas.

Baseadono 12.º plano quinque-
nal chinês, o estudo da CNI fo-
cou em setores importantes pa-
ra o Brasil, como têxtil, bens de
capital, eletroeletrônicos e quí-
micos. Os programas de subsí-
dios chineses variam muito, mas
alguns instrumentos são co-
muns: compras governamen-
tais, garantia de preços de insu-
mos, controle do comércio exte-

rior, crédito subsidiado, desone-
rações, e doação de terras.

Estatais. Apesar de décadas de

reformas, a presença do Estado
na economia chinesa ainda é
muito grande. As estatais repre-
sentam 40% do Produto Interno

Bruto (PIB) do país. A Comissão
de Administração e Supervisão
de Estatais, um órgão com status
de ministério, controla mais de

100 grandes empresas e estima-
se que seja o maior “acionista”
do planeta. Os programas de
compras governamentais benefi-
ciam 45 setores e movimentam
300 bilhões de yuans (quase US$
50 bilhões).

Dos setores comtemplados pe-
los subsídios chineses, a estrela
mais recente é o de máquinas e
equipamentos. Chamado de
“símbolo da força chinesa”, rece-
be vários tipos de apoio, como
crédito subsidiado e estímulo à
exportação. Várias províncias es-
tabeleceram como meta cresci-
mento de 8% a 10% por ano.

O setor de eletroeletrônicos é
outro também bastante subsidia-
do. Desde 2009, os chineses que
vivem no interior recebem uma
espécie de “Bolsa Geladeira” –
uma ajuda em dinheiro para ad-
quirir eletrodomésticos. São va-
les de US$ 400 para comprar
uma geladeira, US$ 160 para um
telefone celular, US$ 160 para

uma máquina de lavar, etc.
Para o presidente da Associa-

ção Brasileira da Indústria Elétri-
ca e Eletrônica (Abinee), Hum-
berto Barbato, os efeitos do
apoio estatal não se restringem
ao mercado interno chinês. “Os
subsídios afetam os preços inter-
nacionais e desestimulam inves-
timentos em outros países.”

Mesmo com o foco em alto va-
lor agregado, a China não deixou
de lado os setores tradicionais.
Pequim controla e subsidia a pro-
dução de aço, têxtil e calçados,
entre outros. Só para citar um
exemplo: o algodão, insumo do
setor têxtil, sofre intervenções
para estabilizar o preço.

Os programas de incentivo à
exportação, proibidos pela
OMC, são amplamente difundi-
dos. No município de Hululao,
as empresas recebem 0,04 yuans
a 0,5 yuans para cada dólar expor-
tado a mais. Esse tipo de progra-
ma é comum em várias cidades.

Pesquisa semanal do
BC aponta que déficit
anterior estimado para
este ano, de US$ 65,8 bi,
agora é de US$ 68 bi

Estímulo chinês. Estudo da CNI focou em setores importantes para o Brasil, como o têxtil

Futuro. Sharma, ministro indiano: país estuda nova proposta

Governo indiano propõe
ampliar lista de produtos
com acesso preferencial;
meta é elevar comércio a
US$ 25 bilhões até 2015

● Objetivo
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Exportações da China para o Brasil em setores selecionados
EM MILHÕES DE DÓLARES
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� As empresas estatais 
representam 40% do PIB da 
China

� Estatais tem acesso 
preferencial a insumos e os preços 
de algodão e aço são controlados

� Desvalorização de 20% do 
câmbio em relação aos 
fundamentos da economia

� Isenção de IR para empresas 
que se engajam em ações 
consideradas prioritárias

� Devolução de tributos para 
estimular as exportações

� Programa de compras 
governamentais em 45 categorias 
de produtos de mais de 300 
bilhões de yuans

Os efeitos da influência do governo na “máquina” de exportação chinesa
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ANAND SHARMA
MINISTRO DO COMÉRCIO DA ÍNDIA
“Queremos aumentar nosso
intercâmbio comercial com o
Brasil e com o Mercosul. Nossa
meta é a de chegar a ter um
volume total de comércio de
US$ 25 bilhões até 2015.”
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 9 abr. 2013, Economia & Negócios, p. B6.




