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Europa questiona na OMC barreiras
dos Brics no setor automotivo

Exportação do Brasil à
China é pobre, diz OMC
Falta de uma política exportadora colocou o Brasil ‘no degrau mais baixo’
da cadeia de vendas para a economia chinesa, segundo entidade

FÁBIO DUTRA/FUTURA PRESS-2/4/2012

Jamil Chade / GENEBRA

Um informe publicado on-
tem pela Organização Mun-
dial do Comércio (OMC)
com avaliações de especialis-
tas de todo o mundo alerta
que as barreiras comerciais
chinesas e a falta de uma polí-
tica exportadora no Brasil co-
locou o País em poucos anos
“no degrau mais baixo” na ca-
deia de fornecimento de bens
para a economia chinesa.

De um lado, o Brasil se trans-
formou em fornecedor de pro-
dutos sem qualquer valor agre-
gado, enquanto passou a impor-
tar um volume cada vez maior
de bens tecnológicos da China.
Tudo isso em menos de 20
anos. A avaliação é assinada pe-
los especialistas Gary Gereffi,
da Universidade Duke, e Timo-
thy Sturgeon, do MIT.

O estudo lembra que a China
é o maior parceiro comercial
do Brasil, mas alerta que esses
dados escondem uma realida-
de desigual na relação bilateral.

O caso da soja é um exemplo.
95% das vendas brasileiras do
produto para a China embarca-

ram sem qualquer tipo de pro-
cessamento. As exportações de
óleo de soja e de farinha não
ocorreram. Isso por conta da es-
tratégia da China de desenvol-
ver sua própria indústria da so-
ja, impondo tarifas de importa-
ção aos produtos de maior va-
lor agregado na cadeia da soja.
A mesma situação ocorre com
couro, aço, ferro, polpa e papel.

Já o Brasil passou a ser alvo
de um volume cada vez maior
de importações chinesas de al-
to valor agregado. Em 1996,
40% de tudo o que a China ven-
dia ao Brasil eram produtos de

baixo valor tecnológico. Bens
de alto valor agregado eram ape-
nas 25% da pauta. O cenário se
inverteu 15 anos depois: 42% de
tudo o que o Brasil compra da
China é composto por itens de
alta tecnologia e só 20% são pro-
dutos básicos.

No lado das exportações bra-
sileiras, a situação é oposta. Em
1995, pouco mais de 10% do que
o Brasil exportou naquele ano
para a China eram produtos bá-
sicos. Em 2012, no entanto, o
Brasil vendeu US$ 41 bilhões pa-
ra a China e US$ 34 bilhões fo-
ram em produtos sem valor
agregado.

“O Brasil caiu para o degrau
mais baixo na escala de valor
agregado em seu comércio com
a China nas últimas décadas”,
indica o informe da OMC.

Para o vice-presidente execu-
tivo da Associação de Comér-
cio Exterior do Brasil (AEB), Fá-
bio Martins Faria, o movimen-
to foi global e está relacionado
à política chinesa. “Na última
década, a China incorporou
mais tecnologia nos seus produ-
tos e se transformou em um fa-
bricante de produtos com

maior valor agregado”, disse.
“Eles precisam de alimentos e
insumos para a indústria, como
o minério, produtos em que o
Brasil é forte, o que fez crescer
a exportação de commodities”,
explicou.

O próprio estudo da OMC
aponta que o Brasil é o único na
posição de fornecedor primá-
rio para a China. Rússia e Índia
também estão “contribuindo
para o papel da China como um
centro de processamento de
materiais”. “Produtos manufa-
turados são então exportados
pela China de volta ao Brasil,

Rússia e Índia, e para todo o
mundo.”

Diversificação. O estudo admi-
te que o Brasil começa a adotar
políticas para tentar diversifi-
car suas exportações e sair da
dependência das commodities.

O exemplo dado é a adoção
de políticas para atrair empre-
sas do setor de telecomunica-
ções, eletrônicos e informáti-
ca. O caso citado é o da chegada
da Foxconn, inclusive com a
meta de reduzir o déficit na ba-
lança comercial no setor de alta
tecnologia.

A entrada de novos produtos
brasileiros na China depende,
principalmente, da quebra de
barreiras, disse Faria, citando
como exemplo oportunidades
para carnes e para o próprio
óleo de soja.

Segundo ele, no caso dos pro-
dutos industrializados, o Brasil
perdeu competitividade no ce-
nário mundial nos últimos
anos pela valorização do real e
pelo custo Brasil. “O câmbio
mudou e isso ajuda as exporta-
ções. Mas o custo Brasil ainda é
um problema.” / COLABOROU
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Commodity. Cerca de 95% da soja brasileira exportada para China chega em grão

● Matéria prima

GENEBRA

Diante de um mercado em con-
tração, a Europa lançou uma sé-
rie de queixas contra barreiras
dos países do Bric no setor auto-
motivo. Ontem, Bruxelas abriu

a primeira disputa comercial
contra a Rússia desde que o
Kremlin aderiu à Organização
Mundial do Comércio (OMC),
no ano passado. Amanhã, a UE
vai questionar o Brasil. Em am-
bos os casos, o motivo é o mes-

mo: as barreiras para as exporta-
ções de veículos da Europa.

O caso contra o Kremlin tem
um valor simbólico. Os gover-
nos europeus que por anos se
queixavam das práticas comer-
ciais de Vladimir Putin agora fi-
nalmente podem levar o assun-
to a um tribunal internacional e
reconhecido pelos russos.

A queixa se refere a uma taxa
que Moscou impõe sobre a en-

trada de carros usados. Moscou
insiste que a medida tem um ca-
ráter ambiental.

Os russos garantem que seu
Parlamento está avaliando uma
lei para equalizar os impostos.
Mas a Europa havia dado até o
dia 1.º de julho para que isso
ocorresse. Japão e EUA devem
se aliar aos europeus na queixa.

No caso do Brasil, os euro-
peus vão se aliar a japoneses pa-

ra questionar uma vez mais a
política de incentivos fiscais da-
dos pelo governo brasileiro ao
setor automotivo e que é consi-
derado como discriminatório
pelos países estrangeiros. O ar-
gumento é de que o Brasil faz
uma diferenciação ao dar vanta-
gens fiscais a quem produz com
peças locais em comparação a
quem usa peças estrangeiras
nos carros. / J.C.
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US$ 41 bi
foi a exportação à China em 2012

83%
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