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Relações externas Formalmente, advertência é para contemplar Venezuela, mas fórmula pode ajudar Brasil

Mercosul avisa UE que precisa de ritmo distinto
Assis Moreira
De Genebra

O Mercosul já avisou a União
Europeia (UE) que o acordo birre-
gional de livre comércio precisa-
rá ter diferentes velocidades de li-
beralização por causa de seu só-
cio mais recente, a Venezuela,
conforme o Va l o r apurou. For-
malmente, o Mercosul mencio-
nou há algum tempo aos euro-
peus somente a situação da Vene-
zuela, que ainda está aderindo à
Tarifa Externa Comum (TEC) e ne-
cessitará mais prazo para abrir
seu mercado no âmbito de um fu-
turo acordo entre os dois blocos.

No entanto, prospera o senti-

mento entre importantes nego-
ciadores sobre a importância da
fórmula pela qual os membros
do Mercosul aderem a um con-
junto comum de regras na nego-
ciação com a União Europeia,
mas adotam compromissos de li-
beralização mais rápidos ou mais
lentos, algo possível inclusive pe-
la falta de harmonização da TEC.
Essa flexibilidade é considerada
inevitável por esses negociado-
res, até por causa da persistente
resistência da Argentina a com-
promissos de abrir seu mercado.

Por isso, o Brasil vem sinalizan-
do no Mercosul que está disposto,
se o vizinho portenho “precisar ”, a
considerar formalmente a veloci-

dade diferenciada no acordo com
os europeus. A ideia é dar conforto
para os argentinos protegerem
por mais tempo seus setores sensí-
veis e, ao mesmo tempo, não impe-
dir o acordo e prejudicar os sócios
do bloco. O que interessa mais aos
europeus é o mercado brasileiro,
mas a UE não quer ser vista como
enfraquecedora do Mercosul. As-
sim, é o bloco do cone sul que pre-
cisará formalizar a proposta de ve-
locidade variada.

“A importância dessa fórmula é
a chave para as negociações UE-
Mercosul serem retomadas de ma-
neira séria”, diz o professor Alfredo
Valladão, do Instituto de Estudos
Políticos (Sciences Po) de Paris e
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“N ã o”. A negativa, repetida três
vezes, foi a única resposta dada
ontem pelo ministro de Minas e
Energia, Edison Lobão, às perguntas
dos jornalistas, que buscavam saber
se haveria reajuste dos preços dos
combustíveis, se o tema estava
sendo discutido dentro do governo e
se havia alguma reunião marcada
para definir o aumento. O ministro,
que participou de evento que lançou
o certificado de energia renováveis,
não arriscou declarações
contundentes sobre o assunto, que
supera o limites de atuação do seu
ministério, preocupado com a
dificuldade da Petrobras em
cumprir o cronograma do ambicioso
programa de investimento. Um
eventual reajuste dos combustíveis
teria reflexos em outra área
delicada e prioritária para o
governo: o controle da inflação

presidente do conselho consultivo
da UE-Brasil, entidade que há tem-
pos propôs alternativas para a ne-
gociação sair do impasse. “Agora a
questão é se a Argentina aceita essa
fórmula ser aplicada no acordo
com os europeus”.

Na verdade, tanto a UE como o
próprio Mercosul já têm acordos
com aplicação variada de liberali-
zação de seus mercados. Pelos en-
tendimentos que o Mercosul tem
com parceiros na América Latina,
como Colômbia e Peru, cada mem-
bro do bloco assumiu calendário
diferenciado de redução de tarifa
de importação. Igualmente no
acordo entre Mercosul e Índia, na
fase final o Paraguai reclamou que

não tinha obtido nada. Os india-
nos abriram uma cota tarifária
(importação de determinada
quantidade com tarifa menor) pa-
ra soja paraguaia.

Para a negociação com a UE, o
Mercosul precisa completar sua
oferta de abertura do mercado. O
Uruguai já teria sua proposta, o
Brasil espera aprovar a sua no dia
28 na Câmara de Comércio Exte-
rior (Camex) e a Argentina avisou
que entrega sua oferta em setem-
bro. Depois o Mercosul se reunirá
para harmonizar uma proposta,
provavelmente após as eleições na
Argentina no fim de outubro.

Para se dar uma ideia do interes-
se por acordo comercial no Merco-

sul, basta ver uma tentativa mais
modesta, com o Canadá. Foi aberto
um “diálogo exploratório” que
produziu um roteiro possível para
negociação. Cada país ficou de
analisar seu interesse. Até agora,
apenas Brasil e Uruguai declara-
ram que estão prontos a negociar.
Por conta do pouco entusiasmo ar-
gentina, agora o próprio Canadá
parece estar em dúvidas.

Por outro lado, o Paraguai, sus-
penso do Mercosul, procura no
momento acelerar negociação
com a Aliança do Pacífico (Colôm-
bia, México, Peru, Chile e agora
Costa Rica). Assim, quando voltar
ao Mercosul poderá estar também
em outro acordo na região.

Ministério Público pede ao
Cade que investigue atuação
da Match, empresa da Fifa
Maíra Magro
De Brasília

O Ministério Público Federal
(MPF) em Brasília entrou com
uma representação no Conselho
Administrativo de Defesa Eco-
nômica (Cade) apontando pos-
sível violação à livre concorrên-
cia e lucros abusivos pela Match,
fornecedora oficial da Fifa na
venda de ingressos e hospeda-
gem da Copa do Mundo de
2014. Ontem, o Va l o r revelou
que as diárias cobradas nas re-
servas de hotéis para a Copa do
Mundo atingem preços exorbi-
tantes, com aumento de até
583% em relação às tarifas verifi-
cadas no mês passado, segundo
pesquisa da Embratur feita nas
12 cidades-sede.

Na representação, o Ministé-
rio Público Federal pede ao Cade
que instaure um inquérito ad-
ministrativo para apurar supos-
tas infrações à ordem econômi-
ca e impor sanções à Match se
forem comprovadas práticas an-
ticoncorrenciais. Esta é a primei-
ra vez que o Ministério Público
questiona oficialmente a Fifa em
relação à hospedagem na Copa
do Mundo de futebol.

“Considera-se que a conduta
praticada pela empresa Match
possui o condão de prejudicar a
livre concorrência no mercado
de serviços de hospedagem nas
localidades e datas em que ocor-
rerão os eventos relativos à Copa
do Mundo da Fifa Brasil 2014”,
diz a representação do MPF, assi-
nada pelo procurador da Repú-
blica Frederico Paiva.

O documento aponta que a
Match detém o monopólio da
venda ingressos para o mundial.
Essa exclusividade facilita a re-
venda de pacotes de hospeda-
gem, em conduta semelhante à
da venda casada, prejudicial à li-
vre concorrência. Segundo a re-
presentação, a Match fechou
acordos com 929 hotéis brasilei-

ros para a Copa. As cláusulas
contratuais impedem os estabe-
lecimentos de oferecer quartos
por valor inferior à tarifa estipu-
lada pela Fifa sem consentimen-
to prévio da Match — o que, para
o MPF, poderia resultar no au-
mento dos preços.

Pesquisa da Embratur identifi-
cou que a tarifa média no Rio pa-
ra a época da Copa do Mundo es-
tá em US$ 461, em comparação
com US$ 200 cobrados em Joa-
nesburgo na final da Copa da
África do Sul (2010); e US$ 300,
na final, em Berlim, na Copa da
Alemanha (2006). A Embratur
atribui esse aumento de preços
às práticas seguidas pela Match.

O Ministério Público Federal
aponta condutas que podem
contribuir para isso, na repre-
sentação enviada ao Cade. Nos
contratos de hospedagem, a
Match bloqueou grande parte
dos quartos disponíveis na rede
hoteleira e fica com uma mar-
gem de 30% do valor negociado
com o público em geral. Para o
MPF, esse percentual pode gerar
lucros arbitrários, já que o valor
médio cobrado por agências de
turismo para intermediar paco-
tes de hospedagem gira em tor-
no de 10% a 15%.

A ação do MPF se soma agora
aos questionamentos da Embra-
tur. O presidente da empresa,
Flávio Dino, enviou ofício à Se-
cretaria Nacional do Consumi-
dor, do Ministério da Justiça,
apontando que as diárias cobra-
das pela Match estariam influin-
do decisivamente na elevação
das diárias, como o Valor noti -
ciou ontem.

Técnicos da Embratur também
temem que os preços de hospe-
dagem contaminem o setor de
turismo e serviços, resultando no
que chamam de “inflação da Co-
p a”. Como resultado, o Brasil fi-
caria com uma imagem negativa
de um destino turístico caro ao
receber os torcedores.

Com incentivos, vendas do varejo
sobem e ajudam PIB do 2o t r imest re
Juliana Elias, Arícia Martins
e Diogo Martins
De São Paulo e do Rio

Uma inflação um pouco mais
amena e os incentivos federais ao
consumo — seja pela redução de
Imposto sobre Produtos Indus-
triais (IPI), seja pelo programa de
crédito barato para eletrodomésti-
cos dos beneficiários do Minha Ca-
sa — contrabalançaram o efeito
negativo da estagnação da massa
salarial sobre o consumo das famí-
lias no segundo trimestre. Entre
abril e junho, as vendas do varejo
apresentaram recuperação em re-
lação ao início do ano, movimento
que vai ajudar o Produto Interno
Bruto (PIB) do período.

Em junho, segundo divulgou
ontem o IBGE, o volume de ven-
das do varejo subiu 0,5% ante
maio, na série com ajuste sazonal,
e o varejo ampliado, que conside-

ra também as cadeias automotiva
e de materiais de construção,
avançou 1%. Com isso, o setor
(segmento restrito) encerrou o
segundo trimestre com alta de
0,5% em relação ao primeiro tri-
mestre, quando havia caído 0,1%
em relação ao fim do ano passa-
do. O mesmo aconteceu com o va-
rejo ampliado, que passa de esta-
bilidade para uma alta de 1,4%.

Os números encorparam as esti-
mativas de economistas que já cal-
culavam um segundo trimestre
mais forte do que o primeiro, com
o consumo voltando temporaria-
mente a ganhar um pouco mais de
espaço. “Imaginamos um número
mais forte para o PIB do segundo
trimestre, com destaque inclusive
para o consumo das famílias, que
ficou estagnado no primeiro tri-
mestre e agora deve crescer 1,3%”,
disse Leandro Padulla, economista
da MCM Consultores. “Mas vai ser

um desempenho mais forte muito
baseado em questões pontuais,
tanto é que já projetamos um
segundo trimestre bem fraco,
próximo a zero.”

No segundo trimestre, os bens
de consumo duráveis (especial-
mente eletrodomésticos e auto-
móveis) e os combustíveis tiveram
melhor desempenho, enquanto as
vendas nos supermercados caí-
ram. As vendas de eletrodomésti-
cos, em volume, subiram 2,2% em
relação primeiro trimestre, en-
quanto a alta em automóveis foi de
1,4%, e nos supermercados o recuo
foi de 1,1%. “Em apenas um mês fo-
ram liberados cerca de R$ 600 mi-
lhões pelo programa Minha Casa
Melhor, segundo o governo. É um
volume muito significativo para
um mercado com potencial enor-
m e”, disse Flávio Combat, econo-
mista da Concórdia Corretora, des-
tacando o programa de crédito pa-
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Analistas estimam alta de 1,3% no índice de atividade do BC
Tainara Machado
De São Paulo

O forte crescimento da produ-
ção industrial e o bom desempe-
nho do comércio contribuíram pa-
ra que a economia voltasse a se ex-
pandir em junho, garantindo as-
sim desempenho mais positivo da
atividade no segundo trimestre, na
comparação com os primeiros três
meses do ano, na avaliação de eco-
nomistas. De acordo com a média
das estimativas de 14 instituições
financeiras e consultorias ouvidas
pelo Valor Data, o Índice de Ativi-
dade Econômica do Banco Central
(IBC-Br) deve ter deixado retração
de 1,4% em maio para avançar 1,3%
em junho, na série com ajuste sa-
zonal, sempre em relação ao mês
anterior. As estimativas para o in-
dicador, que será divulgado hoje
pela autoridade monetária, va-
riam entre 0,7% e 1,9%.

Para Leandro Padulla, econo-
mista da MCM Consultores, a alta
de 1,9% da produção industrial em
junho foi o principal motor da eco-
nomia no período, ainda que o au-
mento de 1% das vendas no varejo
no segmento ampliado (que inclui
o desempenho do comércio de
material de construção e automó-
veis) no período também tenha

dado contribuição positiva.
No trimestre, estima Padulla, o

IBC-Br deve mostrar crescimento
de 0,9% em relação aos primeiros
três meses do ano. Na compara-
ção com igual período do ano
passado, o avanço deve ter sido de
expressivos 4%. Para o economis-
ta, a atividade se beneficiou de in-
centivos tributários, como o Im-
posto sobre Produtos Industriali-
zados (IPI) ainda reduzido para
automóveis e linha branca no pe-
ríodo, e também dos estímulos ao
investimento, como o Programa
de Sustentação do Investimento
(PSI), que oferece crédito a taxas
de juros mais baixas para a com-
pra de máquinas e equipamentos
e caminhões, por exemplo.

Os sinais, no entanto, são de
que a economia tenha se estabili-
zado no terceiro trimestre, com
desaceleração dos investimentos,
em função da retração da con-
fiança dos empresários, e tam-
bém perda de força do consumo.

Ainda que o terceiro trimestre
seja bem mais fraco que o segun-
do, o resultado positivo esperado
para a atividade econômica entre
abril e junho deve, caso confir-
mado, contribuir para estancar o
processo de revisão para baixo de
estimativas para o Produto Inter-

no Bruto (PIB) em 2013, na ava-
liação de André Muller, econo-
mista da Quest Investimentos.
“Se no segundo trimestre o IBGE
confirmar expansão de 0,8% da
economia [projeção da Quest] ou
mais, seria preciso que o segun-
do semestre fosse muito ruim pa-
ra que, na média do ano, o avan-
ço do PIB seja inferior a 1,8%, nos-
sa atual estimativa”, afirmou.

Thaís Zara, economista-chefe da

Fontes: Instituições financeiras e consultorias. * Com ajuste sazonal
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ra linha branca a juros baixos para
os beneficiários do Minha Casa Mi-
nha Vida. Segundo o IBGE, o seg-
mento, que vinha desacelerando,
deu uma guinada e registrou um
aumento de 1,8% no volume de
vendas de junho ante maio.

Flávio Serrano, economista do
Banco Espírito Santo (BES), con-
corda que os dados de junho
apontam que a demanda das famí-
lias deve ajudar mais a atividade
no segundo trimestre do que aju-
dou no primeiro. Sua estimativa
preliminar é de aumento de 0,8%
do PIB na passagem trimestral, aci-
ma do 0,6% do primeiro trimestre.

Mesmo com um crescimento
mais forte no segundo trimestre,
nas séries mais longas o varejo
continua mostrando perda de for-
ça e não reverte as projeções de
que encerrará este ano em um ní-
vel razoavelmente abaixo do cres-
cimento do ano passado, que foi

de 8,4%. No acumulado do semes-
tre, o volume de vendas do varejo
restrito cresceu 3% na comparação
com o mesmo semestre de 2012, o
pior desempenho para qualquer
semestre desde a segunda metade
de 2005, quando houve queda de
1,9%. Para o fechamento do ano, as
projeções variam entre 4% e 5%.

“A renda do trabalhador conti-
nua crescendo, mas em um ritmo
inferior, enquanto os preços con-
tinuam subindo”, disse Aleciana
Gusmão, especialista da coorde-
nação de serviços e comércio do
Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE), ao explicar o

semestre relativamente fraco. “Se
antes não havia restrição ao cré-
dito, hoje há”, completou.

Para os próximos meses, com a
inflação já um pouco arrefecida
mas, mesmo assim, mercado de
trabalho seguindo em marcha len-
ta, a expectativa é que o setor con-
tinue perdendo força. “Não vamos
mais crescer como se crescia no
ano passado”, disse Mariana
Hauer, economista do banco ABC
Brasil. “Só para se ter uma ideia, o
crescimento no primeiro trimestre
do ano passado, comparado ao úl-
timo de 2011, tinha sido de 4,5%.
Isso não vai mais acontecer.”

Rosenberg & Associados, o mais
provável é que a atividade econô-
mica continue a apresentar oscila-
ções mensais, como tem sido o pa-
drão observado desde o início des-
te ano. Para a economista, no en-
tanto, o crescimento mais forte no
segundo trimestre não vai alterar
expectativas para o ano. Para tan-
to, o governo terá que contar com
leilões de projetos de infraestrutu-
ra bem sucedidos, por exemplo.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 15 ago. 2013, Primeiro Caderno, p. A3.




