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Internacional

Acordo UE-Canadá afetará exportações brasileiras
Assis Moreira
De Genebra

O acordo de livre comércio en-
tre a União Europeia e o Canadá,
concluído na sexta-feira em Bruxe-
las, afetará exportações brasileiras
e sinaliza crescentes dificuldades
para o Brasil nas trocas globais.

O pacto foi possível após acerto
sobre questões agrícolas que blo-
queavam as negociações havia me-
ses. Para os canadenses, o acerto é
uma “bênção para os exportadores
de carnes” especialmente — e o
contrário para os brasileiros.

A cota para o Canadá exportar
carne bovina para a UE passará das
atuais 11.500 toneladas, com tarifa
de 20%, para 50 mil toneladas li-
vres de tarifa, dando enorme van-
tagem a seus produtores. A expor-

tação fora da cota paga € 3.600 por
tonelada, na média. O Canadá po-
derá vender qualquer tipo de car-
ne bovina, não só a de melhor qua-
lidade, desde que sem hormônio.

Os produtores de carne de por-
co ganham ainda mais. Sua cota
passará para 81 mil toneladas sem
tarifa, contra 4.600 toneladas hoje
com tarifas variáveis e pesadas.

Os canadenses obtiveram ainda
cota para exportar 3 mil toneladas
de carne de búfalo sem alíquota.
Carne de frango ficou fora a pedi-
do canadense e também pelo pou-
co interesse exportador europeu.
Produtos florestais, de mineração,
de telecom e frutos do mar cana-
denses também terão benefícios.

Em contrapartida, a UE terá cota
de 30 mil toneladas de queijo no
Canadá sem tarifa. E poderá expor-

tar mais facilmente vinhos e ou-
tros produtos agrícolas processa-
dos (PAP), além de carros de luxo.

Empresas dos dois lados terão
ainda melhor acesso a compras
governamentais. Sobretudo, have-
rá mais aproximação entre medi-
das técnicas no comércio, que hoje
são a principal barreira nas trocas.

“Esta é a primeira vez que a UE
assina acordo de livre comércio
com outro membro do G-7 [países
ricos] e é uma espécie de primeiro
passo, um aquecimento, para a ne-
gociação com os EUA”, diz Alfredo
Valladão, presidente do conselho
da UE-Brasil, que busca estimular
as relações entre Europa e Brasil.

“Vários problemas com o Cana-
dá são os mesmos que com os EUA,
sobretudo em matéria de regula-
ção. O acordo não é só baixar tari-

fas, é harmonizar marcos regula-
tórios, reconhecimento comum de
produtos. Isso é que é importante
hoje. As maiores barreiras são me-
didas técnicas ao comércio.”

Se EUA e UE conseguirem nego-
ciar, poderão impor padrões glo-
bais. Quem quiser vender para os
dois maiores mercados consumi-
dores do planeta terá de se confor-
mar com suas regras comuns. “Sig -
nifica que o que a gente viveu com
as exigências do sistema Reach
[para exportação de produtos quí-
micos] na Europa será multiplica-
do por milhões”, diz Valladão.

“Esse acordo com o Canadá esta-
belecerá alguns padrões para ou-
tras negociações”, avisou o presi-
dente da Comissão Europeia, José
Durão Barroso O comércio UE-Ca-
nadá, de mais de US$ 109 bilhões

por ano, pode aumentar 23% com
o acordo, segundo os europeus.

O Brasil está ameaçado de per-
der nos dois tabuleiros. De um la-
do, a UE já tinha avisado ao Merco-
sul que, em caso de fazer antes
acordos comerciais com o Canada
e os EUA, vai ter menos cotas (volu-
me limitado, com tarifa de impor-
tação mais baixa) a oferecer para
produtores de carnes do bloco do
cone sul. Os europeus alegam que
não tem capacidade "infinita" de
abertura de seu mercado agrícola.

De outro lado, "diálogo explora-
tório" do Mercosul com o Canadá,
para uma possível negociação, está
engavetado. Até agora, apenas
Brasil e Uruguai declararam que
estavam prontos a negociar, ele-
vando as dúvidas canadenses so-
bre as intenções do Mercosul.

Em junho, no exame da política
comercial do Brasil na Organiza-
ção Mundial do Comércio (OMC),
o Canadá manifestou "preocupa-
ç ã o” com “crescentes divisões no
Mercosul sobre a futura direção do
bloco". Para o Canadá, a questão é
como essas divisões afetarão a ca-
pacidade do bloco de acertar com-
promissos com terceiros países.

O acordo UE-Canadá deve levar
dois anos para ser ratificado. Se até
lá sair o acordo UE-Mercosul, o
prejuízo pode ser reduzido.

Enquanto isso, outras ameaças
surgem: o governo da Austrália fi-
xou prazo de 12 meses para fechar
um acordo de livre comércio com a
China, hoje principal parceiro co-
mercial do Brasil. Os australianos
são concorrentes em exportações
de minérios e carnes, por exemplo.

Indicador Com crescimento menor, o país evitaria resgate de bônus

Argentina revê cálculo do PIB
e pode não ter de pagar título
César Felício
De Buenos Aires

A Argentina reformulará o cál-
culo do seu PIB a partir de março
do próximo ano. O Indec, órgão
oficial de estatística, atualizará o
ano base para medição do PIB, o
que não é feito desde 1993. Com a
mudança, o governo poderá rever
o crescimento econômico nos últi-
mos anos, hoje tão contestado
quanto o índice de inflação oficial.

Além de restabelecer a credibili-
dade do indicador, o governo po-
derá evitar uma conta amarga: o
país precisa resgatar um tipo de tí-
tulo público, lançado após a rees-
truturação da dívida de 2005, que
é pago toda vez que a expansão ofi-
cial do PIB supera 3,22% ao ano.

Desde 2007, quando o índice
oficial de inflação deixou de refle-
tir a variação real de preços no
país, o PIB também foi colocado
sob suspeita por observadores de
fora do governo. Mas a polêmica
nunca saiu do âmbito acadêmico
porque a diferença entre as medi-
ções privadas e a oficial tinha pou-
co impacto em termos práticos.

Não é o caso de agora: pela base

antiga, o governo anunciou na sex-
ta-feira um crescimento de 4% na
atividade econômica em agosto,
ante o mesmo mês de 2012. Nos úl-
timos doze meses, o índice oficial
aponta 4,1% de expansão. Nos oito
primeiros meses de 2013, em rela-
ção ao mesmo período de 2012, a
expansão é de 5,5%. Consultorias
privadas estimam crescimento
menor, entre 2,8% a 3,5%. Ou seja: é
possível o governo argentino te-
nha de pagar a credores externos
até US$ 3,5 bilhões apenas por
uma imprecisão estatística.

Para o governo argentino evitar
esse risco, o Indec precisaria mu-
dar a ponderação dos vários dados
agregados da economia. Segundo
estudo da consultoria Empyria, se
a atividade industrial receber
maior peso, cai o índice de cresci-
mento. Segundo o último relatório
da União Industrial Argentina
(UIA), o crescimento acumulado
da indústria este ano é de 1,8%.

A Empyria avalia ainda que o PIB
cairá com um novo peso para ele-
tricidade, gás, água e administra-
ção pública. Mas o maior obstácu-
lo para o governo chegar a um PIB
abaixo dos 3,2% é o fato de o Indec

se aferrar a um índice de inflação
de 10,5% ao ano, que não é consi-
derado crível por nenhum agente
econômico dentro ou fora do país.

A inflação real na Argentina os-
cila entre 20% e 30% ao ano, confor-
me a fonte. Um novo índice oficial,
em elaboração desde o início do
ano, deve substituir o desacredita-
do IPC da Grande Buenos Aires. O
novo dado já foi levado ao FMI, que
deve se pronunciar em novembro.
A Argentina precisa do aval a seus
indicadores para poder renegociar
sua dívida com o Clube de Paris.

A inflação subestimada incide
especialmente sobre o comércio e
a intermediação financeira. A dis-
torção setorial do PIB foi medida
por Ariel Coremberg, professor da
Universidade de Buenos Aires. Se-
gundo ele, a economia argentina
cresceu 15,9% em termos reais en-
tre 2007 e 2012, e não os 29,4%
apontados pelo Indec. Em setores
como transporte, agricultura, gás,
eletricidade e construção, não há
diferença. No caso da intermedia-
ção financeira e do comércio, a dis-
crepância é de 28 pontos.

Mas a inflação subestimada não
explica totalmente a diferença en-

tre o PIB oficial e o calculado por
Coremberg. Ele vê uma diferença
grande na medição da indústria.
“Isso aponta para problemas no
cálculo da produção industrial.”

As diferenças se acentuam em
anos de desaceleração econômica.
Em 2009, Coremberg apontou re-
cessão de 3,1%, enquanto o índice
oficial indicou expansão de 0,9%.
Em 2012, o economista mediu re-
tração de 0,4%, mas o governo viu
crescimento de 1,9%. Nos anos de
2010 e 2011, não há discrepâncias.

Coremberg foi funcionário do
Indec até o órgão sofrer interven-
ção da Presidência, em 2007, e co-
meçar a ter seus dados questiona-
dos. O estudo do economista foi
publicado com destaque no jornal
“La Nación”, oposicionista, e gerou
reação imediata do governo.

Em nota oficial, o diretor téc-
nico do Indec, Norberto Itzcovi-
ch, desqualificou pessoalmente
Coremberg e contestou o cálculo
paralelo do economista, por ele
não ter acesso à base de dados do
instituto. Procurado pelo Va l o r ,
Itzcovich não quis dar entrevista,
mas confirmou que o cálculo do
PIB será alterado em março.

IPC confiável vira bandeira da oposição no país
Marli Olmos
De Mar del Plata

A recuperação da credibilidade
do índice de inflação oficial da Ar-
gentina virou bandeira de campa-
nha dos candidatos às eleições le-
gislativas do próximo domingo.
Líder nas pesquisas de intenção de
voto para deputado na Província
de Buenos Aires, Sérgio Massa de-
fende que o índice passe a ter con-
trole parlamentar. "Enquanto o In-
dec não estiver descentralizado e
com controle parlamentar, conti-
nuaremos a conviver com a menti-
ra de que temos 10% de inflação."

O cálculo subestimado do au-
mento de preços afasta investi-
mentos e afeta o nível de emprego,
diz outro oposicionista, Francisco
Narváez, que também disputa va-
ga na Câmara de Deputados. “Te -

mos uma inflação de 25% ao ano e
déficit fiscal. Isso provoca, de ma-
neira muito forte, a redução dos
investimentos e a queda do em-
prego formal. As pessoas nos pe-
dem para trabalhar formalmente,
mas o que se oferece hoje, infeliz-
mente, é o emprego informal.”

A alta do custo de vida é, para
Massa, do partido Frente Renova-
dor, o maior problema econômico
da Argentina. "O combate à infla-
ção é fundamental para resolver o
problema de quem vai ao super-
mercado e precisa de previsibilida-
de para programar a vida".

Narváez lembra que, quando in-
terveio no Indec, em 2007, o gover-
no “quebrou o velocímetro” e deu
claros sinais de que começava a se
afastar de variáveis necessárias ao
efetivo controle macroeconômico.
“Perderam-se os pilares que nos

permitiram crescer 8% a 9% ao ano
com taxas de 3% de inflação”, disse.

Empresário colombiano natu-
ralizado argentino, Narváez não
está entre os preferidos na campa-
nha. As pesquisas de intenção de
voto o apontam no quarto lugar,
bem distante de Massa, disparado
na frente, com mais de 40%.

Cotado como candidato a suce-
der Cristina Kirchner, Massa é pre-
feito da cidade de Tigre e já foi che-
fe de gabinete da presidente. Nos
últimos dias, ele deu um passo pa-
ra se aproximar mais da iniciativa
privada. No encerramento de um
encontro de empresários, em Mar
del Plata, na noite de sexta-feira,
fez um discurso recheado de ban-
deiras voltadas ao setor produtivo.
Abordou os profundos problemas
logística que o país enfrenta e tam-
bém fez críticas ao protecionismo.

Resolver os maiores problemas
da economia da Argentina no pós-
Kirchner será um desafio delicado,
diz o especialista em políticas pú-
blicas Lucas Llach. "A inflação e
suas mentiras" é um dos entraves
da futura jornada. Além da “atual
m a n i p u l a ç ã o” do índice de preços
ao consumidor, não há, diz Llach,
diretor da Universidade Torcuato
Di Tella, como contornar a pressão
inflacionária no médio prazo pois
as tarifas, principalmente de ener-
gia, terão de ser ajustadas.

As reservas cambiais tendem a
ser outro problema difícil. O país
enfrenta fraca competitividade do
setor produtivo e redução nos pre-
ços das commodities. O problema
cambial, com altas diferenças en-
tre a taxa oficial e do paralelo,
agrava ainda mais o quadro. "A Ar-
gentina vai ficar travada", diz.

.

Fontes: CEIC; Agência Nacional de Estatísticas

Crédito alto não puxou economia
Oferta de crédito disparou, mas economia acelerou pouco
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Aumento do PIB chinês, 
variação ante um ano antes

PIB acelera, mas foco
no crescimento é alvo
de censura na China
Bob Davis
The Wall Street Journal, de Pequim

O plano do presidente da China,
Xi Jinping, de tirar a economia do
país de um de crescimento a qual-
quer custo significam que o au-
mento do PIB chinês no próximo
ano vai depender tanto das deci-
sões políticas como das condições
econômicas no país e no exterior.

Depois que a China anunciou,
na sexta-feira, que o PIB acelerou
para 7,8% no terceiro trimestre,
ante 7,5% no trimestre anterior,
as autoridades chinesas disseram
que o país terá dificuldade para
sustentar esse ritmo mais rápido.

Este mês, Xi passou a ser a mais
alta autoridade do país a sugerir
que a China vai reduzir a meta de
crescimento para 2014, dos 7,5%
deste ano para 7%. Xi, que é o líder
do Partido Comunista, disse numa
reunião de líderes regionais que
essa taxa de crescimento menor é
suficiente para dobrar a renda per
capita entre 2010 e 2020, objetivo
fixado pelo governo há tempos.

Uma meta de crescimento mais
modesta daria espaço à China para
reformular sua economia, mesmo
que as mudanças provoquem uma
desaceleração no curto prazo.

Embora o ritmo de 7% seja mui-
to mais forte que o de qualquer ou-
tra grande economia, ele represen-
ta a metade da taxa de expansão da
China desde 2007 e seria um pro-
blema para as empresas que viram
o gigante asiático como uma terra
de oportunidades quase infinitas.
Nas últimas semanas, a Wa l - M a r t
anunciou que fechará algumas lo-
jas na China, enquanto que a Ma -
cy ’s adiou planos de expansão.
Raymond Tsang, consultor da Bain
& Co., diz que milhares de empre-
sas menores no sul da China fecha-
ram as portas nos últimos anos.

Ainda assim, Xi parece empe-
nhado em reformular a política
econômica de modo que o cresci-
mento do PIB não seja a única me-
dida do sucesso. Ele vem pressio-
nando as autoridades a passar por
sessões de autocrítica — prática da
era de Mao Tsé-tung — como for-
ma de impor as metas do partido.

Hoje, focar demais no cresci-
mento é motivo de censura. Numa
sessão de autocrítica em setembro,
na província de Hebei (nordeste
do país), uma autoridade local
confessou que "se importava de-
mais com o crescimento econômi-
co", disse o “Diário do Povo”, o
principal jornal do partido. "Não
prestei atenção suficiente às preo-
cupações das pessoas normais."

A sessão, amplamente coberta

pela mídia chinesa, "passou a ser a
referência", disse He Fan, econo-
mista da Academia Chinesa de
Ciências Sociais, centro de estudos
governamental. "Não se pode mais
louvar o crescimento do PIB, do
contrário os colegas vão criticar
você por estar amarrado ao velho
modelo de crescimento e só se
preocupar com a sua promoção".
Estudiosos da China dizem que há
muitos anos as autoridades pro-
vinciais procuram superar a meta
de PIB do governo central como
forma de avançar na carreira.

O exame de consciência e o es-
forço para direcionar o crescimen-
to para um rumo mais sustentável
trouxeram seus ajustes. Em julho,
após a desaceleração ameaçar es-
tagnar o país, Pequim recorreu à
velha receita de estimular o cresci-
mento: acelerou os gastos do go-
verno com infraestrutura, e o pri-
meiro-ministro Li Keqiang prome-
teu que os líderes do país não per-
mitiriam que o PIB ficasse abaixo
de um mínimo não especificado.

Mas, como exemplo da busca
por um crescimento mais susten-
tável, a China está considerando
deixar os preços da energia se ajus-
tarem mais rapidamente às mu-
danças no mercado mundial, de
modo a administrar melhor a de-
manda, reduzir a poluição e au-
mentar a eficiência da indústria.

O crescimento do terceiro tri-
mestre refletiu o reforço nos gastos
de infraestrutura, a melhora nas
exportações e os efeitos de um au-
mento maciço no crédito no início
do ano, dizem os economistas.

Sheng Laiyun, porta-voz do ór-
gão de estatísticas alertou, porém,
que o ritmo de crescimento desa-
celerou em setembro. "A economia
vai enfrentar alguma pressão para
manter a tendência ascendente
vista no terceiro trimestre”, disse.

As considerações políticas vão
predominar a partir do mês que
vem, quando os líderes do Parti-
do Comunista se reunirem em
Pequim para lançar o plano de
reforma que guiará a economia
da China pela próxima década.

O governo pode dar andamen-
to a mudanças que elevam os
custos para as empresas, como
aumentos salariais, impostos di-
rigidos para o seguro social e
controle da poluição. Mas, se o
plano não aumentar a produtivi-
dade — por exemplo, abrindo se-
tores agora dominados por gi-
gantes estatais — o efeito poderá
ser um crescimento mais lento.

Leia nas págs B16 e B17 mais conteúdo do
THE WALL STREET JOURNAL

Racha no Partido Republicano
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Líderes do Partido Republicano nos
EUA parecem dispostos a enfrentar
o movimento ultraconservador Tea
Party, que é minoritário no partido,
mas cujo ativismo vem ditando as
posições em muitas questões, como
no recente embate com o governo
sobre o orçamento e o teto da dívida
pública. Mitch McConnell, líder da
minoria republicana no Senado dos
EUA, disse ontem que o partido não
recorrerá mais à paralisação parcial
do governo, como fez no recente
impasse, sob pressão do Tea Party.
“Paralisar o governo, a meu ver, não
é uma política conservadora”, disse
ontem no programa Face the Nation,
da TV CBS. “Assim, não haverá outra
paralisação do governo. Pode contar
com isso.” Analistas políticos já
falam numa “guerra civil” pelo
controle do Partido Republicano.

Curta

EUA espionaram México
Os EUA espionaram por anos o

governo do México e violaram o
domínio de email da Presidência
mexicana ainda durante o gover-
no do ex-presidente Felipe Calde-
rón, informou a revista alemã “Der
Spiegel”. A reportagem, que usou
documentos vazados por Edward
Snowden, diz que a NSA (Agência
Nacional de Segurança dos EUA)
interceptou conversas telefônicas
e SMS. O atual presidente, Enrique
Peña Nieto, também foi espiona-
do. Segundo a revista, as informa-
ções obtidas ajudaram os EUA em
negociações diplomáticas e co-
merciais com o México. O governo
mexicano criticou a espionagem,
classificando-a de “i n a c e i t áv e l ”.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 21 out. 2013, Primeiro Caderno, p. A13.




