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Es p e c i a l

Objetivo de europeus é acelerar a realização de negócios
De Genebra

O vice-presidente da Comissão
Europeia e comissário de Indús-
tria e Empreendedorismo, Anto-
nio Tajani, estará no Brasil na
quinta e sexta-feira, acompanha-
do de representantes de algumas
empresas europeias, com o claro
objetivo de pavimentar o terreno
para a realização de mais negó-
cios rapidamente.

O anúncio da visita de Tajani
pela UE veio numa nota em que,
de um lado, menciona que em
2012, pela primeira vez, os euro-
peus tiveram superávit no co-
mércio de bens com o Brasil, de
€ 2,2 bilhões, ante déficit comer-

cial de € 3 bilhões em 2011. O
comércio cresceu muito pouco,
de € 75 bilhões para € 76,7 bi-
lhões. Por causa da recessão na
zona do euro, os europeus com-
praram menos e venderam mui-
to para o Brasil.

De outro lado, a nota da UE
foca ‘forte aumento’ pelo Brasil
no uso de medidas que restrin-
gem o comércio, como ‘pesadas
altas de tarifas de importação’.
De todos os países monitorados
por Bruxelas, o Brasil representa
mais de um terço de restrições
em compras governamentais.
Segundo Bruxelas, o Brasil tam-
bém continua a proteger forte-
mente o mercado doméstico

contra a competição estrangei-
ra, “para desvantagem de seus
consumidores e outros setores
industriais”.

Restará ao Brasil lembrar as
enormes barreiras europeias, so-
bretudo na área agrícola. Os ex-
portadores brasileiros de carnes
não conseguem sequer preen-
cher cota para carne nobre, por
causa das exigências impostas
por Bruxelas.

A UE superou os EUA como o
primeiro investidor estrangeiro no
Brasil nos últimos anos, mas Bru-
xelas aponta a crescente impor-
tância da China no Brasil, “confir -
mando uma tendência geral na
América Latina”. Igualmente, a UE

é a região que mais recebe investi-
mento direto estrangeiro por par-
te de empresas brasileiras.

Uma das associações com cres-
cente influência nas relações bi-
laterais, em Bruxelas, é a Associa-
ção União Europeia-Brasil, presi-
dida por Luigi Gambardella. E
seu diagnóstico é incisivo : as
duas economias se encontram
num ciclo vicioso de menos in-
vestimentos, menos crescimen-
to, mais crédito por bancos pú-
blicos, mais endividamento dos
consumidores, mais déficit pú-
blico e menos confiança no futu-
ro da economia.

Lembrando que também os in-
dustriais brasileiros temem a con-

corrência da China, Gambardella
sugere a Tajani algum mecanismo
para atrair e facilitar investimen-
tos na Europa e também assegurar
ambiente estável para parcerias
público-privadas (PPPs) no país.

A associação, que reúne bom
numero de parlamentares euro-
peus, empresas e acadêmicos,
identifica uma ‘expectativa gene-
ralizada de que não há a menor
possibilidade de acordo de livre
comércio UE-Mercosul no futuro
p r ó x i m o’, com a negociação pa-
ralisada desde 2004.

Por isso, a entidade sugere
dois caminhos paralelos para
desbloquear a negociação, o que
tem semelhança com a agenda

de Tajani no país, esta semana. O
primeiro caminho é ir adiante
com acordos bilaterais União
Europeia-Brasil sobre “tudo, me-
nos comércio” : regras, padrões,
medidas sanitárias e fitossanitá-
rias, investimentos, tributação,
regulações, facilitação de negó-
cios, todo o arsenal de barreiras
técnicas ao comércio.

A entidade acha que isso pode
ser feito sem causar riscos ao
Mercosul e pode reforçar o lado
brasileiro promovendo o segun-
do caminho: o bloco do cone Sul
é o guarda-chuva sob o qual ca-
da país-membro pode adotar li-
beralização mais rápida ou mais
lenta. (AM)

Relações externas Matérias-primas
estratégicas na indústria são o alvo

UE quer acordo
com o Brasil
para enfrentar
os chineses

SIMON DAWSON/BLOOMBERG

Antonio Tajani, da Comissão Europeia: “Estamos prontos a assinar acordo na área de matérias-primas, vamos ver se o governo brasileiro está pronto a assiná-lo”

Assis Moreira
De Genebra

A União Europeia (UE) quer um
acordo com o Brasil sobre maté-
rias-primas estratégicas na área in-
dustrial, em reação ao crescente
controle chinês no mercado global
de commodities. Em entrevista ao
Valor PRO, serviço de informação
em tempo real do Va l o r , o vice-
presidente da Comissão Europeia
e comissário de Indústria e Empre-
endedorismo, Antonio Tajani, dis-
se que o tema faz parte de sua
agenda na visita que fará ao Brasil
na quinta e sexta-feira.

“Há uma situação em que a Chi-
na tenta ter monopólio de maté-
rias-primas industriais, e é preciso
impedir isso”, afirmou Tajani, que
estará em Brasília para preparar o
encontro de cúpula UE-Brasil,
marcado para fevereiro em Bruxe-
las, onde gostaria de assinar um
acordo. A UE já tentou a mesma
iniciativa sobre matérias-primas
em 2011, em estratégia para ga-
rantir acesso a commodities com o
objetivo de garantir a competitivi-
dade europeia. Tajani, no entanto,
diz que a proposta só envolve ma-
térias-primas industriais, e não
agrícolas. E do lado brasileiro,
sempre interessou principalmente
abordar commodities agrícolas.
Para certos negociadores, o pro-
blema europeu é que dá ênfase ao
abastecimento e ignora a ótica de
mercado e do produtor.

A Europa depende fortemente
da importação de minerais que
são concentrados nas mãos de
poucos países, como China, Bra-
sil, Rússia e África do Sul. Nada
menos de 84% do nióbio e 51% de
minério de ferro importado pe-
los 27 países da UE vêm do Brasil,
por exemplo. Os europeus se in-
quietam com riscos reais de de-
sabastecimento no caso dos mi-
nerais terras-raras, cuja produ-
ção mundial está 97% concentra-
da na China e são essenciais para
alta tecnologia, telecomunica-
ções e produtos ambientais.

Tajani abordou também a ero-
são da base industrial europeia e
os planos de uma “reindustriali -
zação industrial”. Ao seu ver, um
dos problemas à competitivida-
de europeia é o preço da energia,
o mais elevado em comparação
aos concorrentes e que represen-
ta o dobro e o triplo dos custos
nos Estados Unidos e na China.

O nível médio de produtivida-
de da UE está bem abaixo da-
quele dos EUA e do Japão, e a de-
manda continua fraca no bloco.
Tajani indicou recentemente
que os investimentos também
continuam fracos, tendo dimi-
nuído € 350 bilhões desde 2007,
quando começou a crise finan-
ceira global. A Europa hoje só
atrai 20% dos investimentos es-
trangeiros totais, comparado a
45% em 2001.

Sem surpresas, a UE estima
que o grosso de seu crescimento
nos próximos anos virá do exte-
rior. Em sua visita ao Brasil, Taja-
ni quer explorar mais contatos
entre os empresários brasileiros
e europeus e uma cooperação
industrial, especialmente em
áreas de alta tecnologia.

O comissário vai enfocar bar-
reiras e possibilidades concretas
de entendimentos para simplifi-
cação administrativa, a fim de es-
timular mais negócios. Por
exemplo, na área de regulação e
especificações técnicas, em parti-
cular padronização e certificação
de produtos, para ampliar o co-
mércio. Também estão na agen-
da projetos em pesquisa e inves-
timentos. A cooperação deve
continuar em setores-chave, co-
mo petróleo e gás, infraestrutura
e energia renovável.

“Vemos tudo isso num contex-
to muito positivo”, afirmou o co-
missário. “Vou ao Brasil para re-
forçar as relações, não para pro-
testar. Quando falo sobre maté-
rias-primas, sobre barreiras, falo
para aumentar as nossas rela-
ções. Sou absolutamente pró-
b r a s i l e i r o”. A seguir, os princi-
pais trechos da entrevista:

Valor: Por que a UE reclama de
barreiras no Brasil, quando, pela
primeira vez, conseguiu superávit
comercial em muito tempo? Os eu-
ropeus estão vendendo mais, os bra-
sileiros menos, não?

Ta j a n i : Eu disse que é preciso
resolver os problemas. No Brasil,
as empresas europeias têm pro-
blemas para trabalhar. Imagino
que as empresas brasileiras pos-
sam ter problemas na Europa.
Eu vou dizer quais as dificulda-
des: a vontade política é o mais
importante. Os problemas são
pequenas coisas no contexto ge-
ral de reforçar os vínculos entre
o Brasil e a União Europeia. É
preciso ir adiante. Há grandes
oportunidades no Brasil, como a
Copa do Mundo. As empresas
europeias têm grande interesse
em investir no país. Essa visita é
uma passagem crucial para o en-
contro de cúpula. Barroso é mui-
to ligado ao Brasil, acho que seu
pai tinha passaporte brasileiro.

Valor: A UE vai propor um acor-
do sobre fornecimento de matérias-
primas estratégicas?

Ta j a n i : Sim. Vamos discutir is-
so, para nós é muito importante.
Estamos prontos a assinar um
acordo com o Brasil na área de
matérias-primas. Vamos ver se o
governo brasileiro está pronto a
assiná-lo. Trata-se de cooperação
para tentar uma política comum
contra monopólios que há no
mundo hoje. Há uma situação
em que a China tenta ter mono-
pólio de matérias-primas indus-
triais, não agrícolas, e é preciso
impedir isso.

Valor: É um acordo que facilita
Brasil e UE na área industrial em re-
lação à China?

Ta j a n i : No momento em que,
em nível global, a China é capaz
de gerir, e é seu interesse, o mer-
cado de matérias-primas, a com-
petitividade de nossas empresas
pode ficar comprometida. Se o
custo das commodities aumenta
no Brasil e na Europa, a competi-
tividade de nossas indústrias não
será a mesma que seria se tivésse-
mos uma situação de mercado li-

vre, mais equilibrado.
Valor: Em que estágio está essa

discussão com o Brasil?
Ta j a n i : Temos ideias, estamos

discutindo. Vamos ver se pode-
mos assinar um acordo agora ou
no encontro de cúpula de 2014
em Bruxelas. Já assinamos esse ti-
po de acordo com países como
Peru, Uruguai, Colômbia, Chile,
com a Groenlândia.

Valor: O acordo de livre comércio
Mercosul-UE continua complicado. É
o momento de negociar um acordo
comercial diretamente com o Brasil?

Ta j a n i : Esperamos que o acor-
do com o Mercosul avance, fui ao
encontro de cúpula do Mercosul,
em Montevidéu. Mas a decisão de
avançar é do Mercosul. Ao mes-
mo tempo, queremos ir adiante
com o Brasil. O Brasil não é ape-
nas um membro do Mercosul. E
não podemos falar com o Brasil
apenas num quadro Mercosul. O
Brasil é o Brasil, um dos países
mais importantes do mundo.

Valor: Ou seja, paralelamente,
avançar as relações com o Brasil.

Ta j a n i : Exato, paralelamente
ao debate com o Mercosul ir
adiante no trabalho de reforçar
nossas relações com o Brasil.

Valor: A Europa não saiu ainda
da severa crise econômica e social.
Até que ponto essa crise causou a
erosão da base industrial europeia?

Ta j a n i : A indústria europeia
teve problemas. Durante vários
anos, vimos a economia como li-
gada às finanças e aos serviços.
Infelizmente, os resultados fo-
ram muito negativos. Agora é
preciso começar a trabalhar pela
reindustrialização da Europa.
Temos o objetivo de aumentar a
participação da indústria manu-
fatureira de 15% do PIB da UE a
20% até 2020. Precisamos resol-
ver vários problemas para refor-
çar a competitividade. É preciso
economizar no custo da energia,
que é mais elevado comparado a
nossos concorrentes. A burocra-
cia é um fardo terrível para as
empresas. O acesso ao financia-
mento é um problema para a in-
dústria. Precisamos também ter

uma boa política ambiental. Se
não temos um acordo global
nessa área, não podemos ir
adiante [sozinhos].

Valor: A produtividade europeia
também perde na comparação com
os EUA e o Japão?

Ta j a n i : Sem dúvida. Por isso, é
preciso haver ações políticas. Em
fevereiro, haverá uma cúpula de
chefes de Estado e de governo eu-
ropeus dedicada à política indus-
trial. Estamos preparando ideias
concretas para ter, ao lado da po-
litica de redução da dívida, tam-
bém uma política a favor do cres-
cimento através da indústria.

Valor: Como reduzir a diferença
de competitividade entre econo-
mias tão distintas como a da Ale-
manha e da Grécia?

um bom trabalho, por exemplo
para [financiar] infraestrutura.
Vamos propor que o banco tenha
mais recursos para ajudar peque-
nas e médias empresas, para ala-
vancar recursos de € 100 bilhões.
Espero também que o Banco
Central Europeu (BCE) nos próxi-
mos anos atue como outros ban-
cos centrais. Atualmente, é ape-
nas um banco que trabalha para
a estabilidade, contra a inflação.
Mas é preciso ser capaz de se en-
gajar no crescimento.

Valor: A demanda europeia conti-
nua muito anêmica, em todo o caso...

Ta j a n i : Por isso precisamos de
um sistema favorável ao investi-
mento, que deve vir além das
fronteiras europeias.

Valor: Ou seja, grande parte do
crescimento europeu futuro virá de
fora?

Ta j a n i Sim. Por isso estamos re-
forçando a internacionalização de
nossas empresas. E isso não signifi-
ca deixar a Europa, e sim fazer in-
vestimentos no exterior, produzir
fora para os mercados locais.

Valor: Quando a UE, enfim, sairá
da crise, e em que formato?

Ta j a n i : Não sou um feiticeiro
para saber [risos]. Mas a situação
avança. Alguns países avançam
mais, outros menos, e sou otimis-
ta para o ano que vem. Há uma
pequena retomada da economia.
Há mensagens que chegam
apontando crescimento.

Valor: O sr. foi um fundador do
Forza Itália, com Sílvio Berlusconi.
Como vê a situação dele hoje, quase
expulso do Senado, e talvez da vida
política?

Ta j a n i : Berlusconi é ainda o lí-
der da centro-direita italiana,
quer ele seja senador ou não. O
secretário do partido, Alfano,
que é vice-primeiro-ministro, vai
trabalhar para apoiar o governo
para sair da crise, tentando colo-
car antes de tudo o interesse da
Itália e da Europa. Depois da saí-
da da crise haverá eleições. Ber-
lusconi também deu sua con-
fiança ao governo de Letta e ele
será ainda presidente do partido
fora do parlamento.

“Há grandes
oportunidades
no Brasil. As
e m p re s a s
europeias têm
grande interesse
em investir
no país”

Valor: O que o sr. leva concreta-
mente como propostas para o Brasil?

Antonio Tajani: O presidente da
Comissão Europeia, José Manuel
Barroso, me encarregou de pre-
parar o encontro de cúpula UE-
Brasil no mês de fevereiro em Bru-
xelas. No Brasil, vou encontrar vá-
rios ministros. Vou acompanha-
do por empresas europeias e or-
ganizações empresariais. Vamos
propor o reforço das relações bi-
laterais no nível de padronização
e de investimentos, e tentar abrir
as portas do Brasil aos europeus.
Temos problemas a resolver, co-
mo barreiras tarifárias e não tari-
fárias. Para nós, o ambiente brasi-
leiro é positivo. E ter os mesmos
padrões para a indústria é impor-
tante, dá para aumentar a produ-
ção europeia no Brasil e também
dá para atrair empresas brasilei-
ras à Europa. Mesmo se dizem
que há problemas no Brasil, para
nós o Brasil tem bom crescimen-
to. Vamos reforçar também o
acordo sobre turismo, vamos pre-
parar bem esse encontro de cú-
pula, para dar um bom reforço à
relação bilateral.

“Não podemos
falar com o
Brasil apenas
no quadro
Mercosul, é um
dos países mais
importantes do
m u n d o”

Ta j a n i É preciso tentar coorde-
nação, mas ter uma politica in-
dustrial ajuda todo o mundo. Co-
mo temos um grande mercado
interno, de mais de 500 milhões
de habitantes, não se pode ter o
mesmo sistema industrial em ca-
da país-membro. A Grécia deve
desenvolver uma forte indústria
de turismo. Este ano, mesmo na
situação terrível de crise, a Grécia
atraiu muitos turistas, o setor te-
ve bom desempenho. A Europa
precisa antes de tudo fazer uma
escolha política. As finanças e os
serviços devem estar ao serviço
da economia real.

Valor: O que a França fez — criar
banco de desenvolvimento para im-
pulsionar a política industrial —, é
um bom modelo para a Europa?

Ta j a n i Temos o Banco Europeu
de Investimentos (BEI), que já faz
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 8 out. 2013, Primeiro Caderno, p. A4.




