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Celulose no
rumo das fusões

Para Castelli, Fibria
tem de se preparar
para consolidações
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EUA, Japão e UE questionam política
industrial ‘discriminatória’ do Brasil

Disputa. Países ricos vão ao comitê de investimentos da Organização Mundial do Comércio pedir explicações ao governo brasileiro
por medidas adotadas nos últimos anos que, para eles, beneficiam a indústria nacional em detrimento dos competidores estrangeiros

Incentivo. IPI menor para carros é um dos alvos da crítica
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Os países ricos se uniram pa-
ra questionar a política indus-
trial brasileira, que chamam
de “discriminatória”. Ama-
nhã, na Organização Mundial
do Comércio (OMC), vão pe-
dir explicações ao Itamaraty
em relação à política de incen-
tivo fiscal que, para esses go-
vernos estrangeiros, estaria
violando regras do comércio.

Num documento enviado ao
Itamaraty, obtido pelo Estado,
datado de 15 de abril, os gover-
nos de EUA, Japão e União Euro-
peia deixam claro que conside-
ram “preocupantes” as medi-
das adotadas pelo Brasil nos úl-
timos meses em diversos seto-
res e pedem explicações, elevan-
do a pressão sobre Brasília.

Há ainda outra queixa: o go-
verno de Dilma Rousseff havia
prometido que certas medidas
de incentivo seriam temporá-
rias. Mas, hoje, já estão previs-
tas para durar toda a década.

O Palácio do Planalto insiste
em que sua política industrial
está dentro das regras interna-
cionais. Mas agora os países ri-
cos querem saber como é que o

Brasil justifica a “consistência”
de seus incentivos perante as
normas da OMC. Essas leis esti-
pulam justamente que gover-
nos não podem usar regras tri-
butárias nacionais para criar dis-
criminação entre produtos na-
cionais e importados.

Essa não é a primeira vez que
incentivos fiscais dados pelo
Brasil são questionados na
OMC. Mas a cobrança era pon-
tual. O IPI para carros, por
exemplo, já foi alvo de críticas.

Agora, porém, pela primeira
vez, as três principais econo-
mias desenvolvidas alertam
que a política de incentivo pode-
ria fazer parte de uma estraté-
gia mais ampla de política indus-
trial, com elementos “aparente-
mente discriminatórios”.

Não se trata ainda de um ata-
que ao Brasil nos órgãos judi-
ciais da OMC. A questão será

levada ao comitê da OMC que
trata justamente de políticas de
investimentos, onde países po-
dem levantar questões a outros
parceiros comerciais.

Mas fontes da UE dizem que a
decisão de cobrar mais explica-
ções do Brasil, somada ao fato
de que não se trata apenas de
um setor, mas de toda a estraté-
gia, são uma demonstração de
que os países ricos não darão
trégua ao Brasil e, nos próximos
meses, aumentarão a pressão.

“Existem preocupações so-
bre o que parecem ser medidas
discriminatórias contra produ-
tos importados em certas medi-
das adotadas pelo Brasil na área
de taxação indireta”, afirma o
documento dos países ricos.

Essas nações dão diversos
exemplos desses incentivos e
alertam que, ao contrário do
que o governo brasileiro havia
prometido, as medidas não são
temporárias. Uma delas é o IPI
menor dos carros para empre-
sas que usem peças locais.

Os ricos também atacam o
que chamam de “discrimina-
ção” contra produtos digitais,
contra equipamentos de teleco-
municações e semicondutores,
setores que também foram alvo

de políticas de incentivo fiscal.
No documento enviado ao go-
verno brasileiro, americanos,
europeus e japoneses questio-
nam a “consistência” das regras
de leilão da Anatel para as redes
de banda larga em relação às
normas internacionais, já que

esses leilões estariam privile-
giando empresas que usem
equipamentos nacionais.

Mas as críticas não param por
aí. Os governos ricos querem sa-
ber como o Brasil justifica a lei
que deu, desde 2 de abril, incen-
tivos à indústria de fertilizan-

tes, com redução de impostos
sobre a aquisição de máquinas,
e se acredita que a medida está
dentro das regras globais.

Por fim, os países querem sa-
ber como o Brasil explica a con-
sistência de sua política de redu-
ção de IPI para carros diante
das leis internacionais.

Motivação. O próprio docu-
mento deixa claro que esses paí-
ses continuarão a questionar o
Brasil. “Essas questões não de-
vem ser vistas como exaustivas
em relação às preocupações de
UE, EUA e Japão”, afirmam.

Em diversas ocasiões, o gover-
no brasileiro disse que as medi-
das de incentivo tendem a dar
vantagens justamente a empre-
sas europeias e americanas, já
que são as que estão instaladas
no Brasil há décadas e usam de
fato produtos nacionais.

Mas o argumento não conven-
ce. A pressão dos ricos sobre o
Brasil não ocorre por acaso. Wa-
shington, Bruxelas e Tóquio
não querem que políticas indus-
triais com viés protecionista se
transformem em uma espécie
de “moda”, justamente em mer-
cados emergentes, os únicos
que crescem no mundo.

● Interesse europeu
Dados recentes divulgados pela
União Europeia apontam que o
Brasil foi o responsável por um
terço de sua conta corrente exter-
na positiva com o mundo no final
do ano passado.

2COMO CONDENSAR 180 ANOS DE INVESTIGAÇÃO EM 10 CM  ?

Resultado de mais de 22000 horas de desenvolvimento, o Master Compressor Extreme LAB 2 é a 

representação perfeita do savoir-faire da Jaeger-LeCoultre. Um dos cronógrafos mais complexos jamais 

realizados: soma 569 componentes. Numa liga exclusiva de titânio com vanádio (TiVan 15), o relógio é um 

autêntico condensado de pesquisas e invenções técnicas no coração da alta relojoaria. Desde 1833, os 

Inventores do Vale de Joux têm-se esmerado em superar os limites da relojoaria mecânica.

MASTER COMPRESSOR EXTREME LAB 2. Calibre Jaeger-LeCoultre 780. VOCÊ MERECE UM VERDADEIRO RELÓGIO.

BOUTIQUE JAEGER-LECOULTRE 

JK Mall - Av Juscelino Kubitscheck, 2041

04543-011 – Vila Olimpia, São Paulo

Tel: + 55 11 3152 6640

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 29 abr. 2013, Economia & Negócios, p. B1.




