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B ra s i l

Relações externas Iniciativa liderada pelos EUA gera sinais contraditórios

Brasileiros divergem na OMC
sobre estratégia para serviços

Abertura comercial
O que esta em discussão

Acordo de serviços - Pelo Acordo Geral sobre Comércio de Serviços (Gats), 
todos os 159 países-membros da OMC devem liberalizar progressivamente o 
comércio do setor através de negociações sucessivas. Os países em 
desenvolvimento têm Tratamento Especial e Diferenciado (TED). A negociação 
atual começou em 2000, mas está bloqueada na Rodada Doha

Trade In Services Agreement (Tisa) - Negociação plurilateral (adesão 
opcional), é uma reação de alguns países ao impasse da Rodada Doha. Tem 49 
participantes, liderados pelos EUA. A intenção é que os  participantes do Tisa se 
comprometam  já de entrada com a melhor abertura oferecida por eles até agora 
em qualquer outro acordo

Comércio internacional de serviços - Gerou US$ 4 trilhões de exportações em 
2012. O Brasil exportou US$ 38 bilhões e importou quase o dobro.  O setor inclui 
serviços financeiros, de telecomunicações, transportes, construção,turismo, 
distribuição, movimento de profissionais e outros

Assis Moreira
De Genebra

O Brasil enviou sinais contradi-
tórios ontem aos parceiros sobre
o acordo plurilateral do comércio
internacional de servicos, em
meio ao risco de crescente isola-
mento depois que a China pediu
para participar da iniciativa lide-
rada pelos Estados Unidos.

Pela primeira vez, um alto fun-
cionário do governo brasileiro
manifestou publicamente flexi-
bilidade sobre o “Trade In Servi-
ces Agreement” (Tisa). Trata-se de
uma iniciativa lançada pelos EUA
em 2012, em resposta ao impasse
nas negociações da Rodada
Doha. O objetivo é avançar na li-
beralização com os países que ti-
verem interesse nesse segmento
de exportações, que movimentou
US$ 4 trilhões no ano passado.

Humberto Luiz Ribeiro, secre-
tário de Comércio e Serviços do
Ministério do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior,
disse que a orientação no gover-
no era de examinar o Tisa para de-
cidir o passo a dar. Uma declara-
ção impensável até recentemente
no governo Dilma Rousseff.

“O Brasil é um país aberto e sem-
pre tem interesse”, disse o secretá-
rio, ao responder se havia interesse
em participar do acordo. “Se for
oportuno ao Brasil, às empresas e
ao consumidor que o país faça par-
te [do acordo], estaremos nessa di-
r e ç ã o”, afirmou, após encontro

com o diretor-geral da Organiza-
ção Mundial do Comércio (OMC),
o brasileiro Roberto Azevêdo. Ri-
beiro deixou claro que o Brasil não
tem medo de negociar. “Temos ho-
je mais instrumentos avançados
no setor de serviços do que muitos
outros países.”

A declaração do secretário foi
elogiada por alguns importantes
negociadores logo que foi divul-
gada, devido à postura construti-
va e consciente de que o Tisa —
principalmente com a inclusão
da China — terá impacto mesmo
para os que ficarem de fora.

Minutos depois, porém, a po-
sição manifestada pela diploma-
cia brasileira, responsável por
negociações comerciais, foi ou-
tra. Na analise do Tisa no Comitê
de Serviços, o representante bra-

VIEIRA NETO/SEDETEC

Humberto Luiz Ribeiro, secretário de Serviços : país não tem medo de negociarsileiro considerou que “não é
realista nem razoável negociar
fora do quadro multilateral”.
Defendeu a negociação global,
estimando que o Acordo de Ser-
viços da OMC permite liberalizar
serviços e tomar em considera-
ção necessidades específicas de
países em desenvolvimento.

O racha entre os grandes emer-
gentes ficou evidente, quando a
China tomou posição oposta à
brasileira. Para Pequim, trata-se de
uma negociação “aberta e inclusi-
v a”, complementar, podendo inje-
tar mais vitalidade nas negocia-
ções multilaterais (Rodada Doha).

Até recentemente, China, Bra-
sil e Índia se recusavam a fazer
parte do Tisa, argumentando que
isso diminuiria as chances de
acordo na Rodada Doha. Ontem,

Pequim explicou aos parceiros
na OMC que decidiu pedir para
participar da negociação do
acordo plurilateral, porque a in-
dústria e o comércio de serviços
têm papel 'indispensável' no de-
senvolvimento econômico, e que
a transformação da economia
chinesa passa por maior abertu-
ra do setor de serviços.

O Brasil e outros emergentes jul-
gavam que a iniciativa de acelerar
a negociação para liberalizar servi-
ços não decolaria, mas cresce o nú-
mero de adesões ao Tisa. Depois da
China, o Uruguai pediu para en-
trar e outros países asiáticos vão
tomar o mesmo rumo.

Sem a China, aumentou o risco
de isolamento de Brasil, Índia e
África do Sul na área de serviços.
Podem ficar de fora de desenho de
regras num dos setores mais dinâ-
micos da economia mundial. A ne-
gociação do Tisa terá impacto ine-
vitável mais tarde em qualquer
acordo global de serviços com to-
dos os membros da OMC.

O embaixador da União Euro-
peia (UE), Angelos Pangratis, de-
clarou que o Tisa está aberto a
todos os países que queiram
participar. Segundo alguns ne-
gociadores, o objetivo é fazer
com que os participantes do Tisa
se comprometam já de entrada
com a melhor abertura ofereci-
da por eles té agora em qualquer
outro acordo comercial. Mas
Pangratis disse que não há ainda
exigência realmente definida.

Déficit no setor pode ir a US$ 40 bi
De Genebra

O déficit do Brasil na balança
de serviços com o exterior deve
chegar aos US$ 40 bilhões este
ano, acima dos US$ 36 bilhões re-
gistrados no ano passado, de
acordo com projeções do secre-
tário de Comércio e Servicos do
Ministério do Desenvolvimento
(Mdic), Humberto Luiz Ribeiro.

Ele explicou que grande parte
do déficit é resultado dos gastos de
brasileiros no exterior. Além disso,
pesa cada vez mais a importação
de serviços de engenharia no pré-
sal e em outras áreas de exploração

de petróleo e gás no país. Ele disse
que o governo brasileiro evidente-
mente não quer impedir ninguém
de viajar, e que para atenuar o défi-
cit uma ideia é atrair mais estran-
geiros de férias ao país.

A expectativa é de que o déficit
do comércio de serviços dimi-
nua, por exemplo, com as gran-
des manifestações esportivas
previstas para o Brasil em 2014 e
2016. Humberto Luiz Ribeiro
destacou que em alguns segmen-
tos o Brasil é superavitário. O se-
cretário vê chances de avançar na
abertura de mercado do setor na
União Europeia e Rússia. (AM)

Especialista quer cláusula cambial no acordo com UE
Marta Watanabe
De São Paulo

A volatilidade do câmbio e sua
influência na competitividade
das exportações deu origem a um
debate sobre a inclusão de cláu-
sulas de salvaguarda cambial nos
acordos de livre comércio. Espe-
cialistas avaliam que a discussão
deve prolongar as negociações
em curso entre países e blocos,
mas alguns já defendem sua in-
clusão no acordo entre o Merco-
sul e a União Europeia.

Vera Thorstensen, professora
e coordenadora do Centro do
Comércio Global e do Investi-
mento da Fundação Getulio Var-
gas, calcula que em julho a moe-
da chinesa estava desvalorizada
em cerca de 20%. O Brasil, calcu-
la, estava próximo do equilíbrio
com câmbio de R$ 2,35 em julho
e agora voltou a se valorizar em
5%. Os Estados Unidos tinham
moeda levemente valorizada em
julho de 2013, situação que já
mudou para uma desvaloriza-
ção de 5%. O cálculo da professo-

ra leva em consideração a varia-
ção em relação a uma cesta
mundial de moedas, ponderada
pela importância de cada país
no comércio mundial e que re-
presenta 80% das trocas interna-
cionais de bens e serviços.

Vera defende a inclusão de
uma cláusula cambial no acordo.
Em termos de comércio, diz, as
oscilações das moedas geram sé-
ria distorção aos instrumentos
de comércio como tarifas, regras
de origem e antidumping. Mais
ainda, câmbios desvalorizados
indicam subsídios às exporta-
ções do país, em clara violação às
regras da Organização Mundial
do Comércio (OMC).

Eventual acordo entre o Merco-
sul e a União Europeia, diz ela, de-
veria levar em consideração varia-
ções de câmbio significativas e
persistentes. “Uma mudança no
câmbio pode destruir todo o tem-
po de negociação de tarifas.”

Para Vera, uma cláusula de sal-
vaguarda cambial poderia estipu-
lar uma banda acima da qual as ta-
rifas acordadas — ou pelo menos

as tarifas de setores mais vulnerá-
veis — seriam revistas. Segundo a
coordenadora, ainda não há acor-
do de livre comércio com essa pro-
teção. Ela defende, porém, que es-
sa é uma tendência e que mem-
bros do Congresso americano pro-
puseram incluir cláusula cambial
nas negociações comerciais em
curso, principalmente no pacto de
livre comércio para a região da
Ásia-Pacífico, conhecido como
TPP, na sigla em inglês.

Welber Barral, ex-secretário de
comércio exterior, diz que é inte-
ressante para o Brasil aproveitar
as negociações com os europeus
e criar um precedente sobre cláu-
sula cambial que possa servir pa-
ra acordos futuros. Ele tem, po-
rém, dúvidas de como os demais
países do Mercosul, principal-
mente a Argentina, podem rea-
gir a isso. Para Barral, no caso do
acordo com a União Europeia,
uma cláusula dessa natureza se-
ria mais interessante para os eu-
ropeus do que para os países do
bloco do Mercosul. “É verdade
que o assunto está em discussão

nas negociações da TPP, mas o
debate está ainda no início e não
há sugestão de cláusula.”

Ninguém tem dúvidas de que
a discussão torna as negociações
mais difíceis. Vera cita um rela-
tório do Centro de Pesquisa do
Congresso americano que estu-
da os efeitos das oscilações cam-
biais nas relações comerciais e
cita alguns caminhos possíveis a
seguir. Um deles seria incluir as
questões cambiais nas negocia-
ções em curso, o que, diz o rela-
tório, torna a conclusão dos
acordos uma tarefa mais com-
plexa. Outra questão é como de-
senhar a cláusula cambial den-
tro dos acordos.

Roberto Giannetti da Fonseca,
diretor de comércio exterior da
Federação das Indústrias do Esta-
do de São Paulo (Fiesp), considera
viável a inclusão de uma cláusula
de proteção cambial nas negocia-
ções do acordo com os europeus.
“A discussão é complexa e difícil,
mas é melhor que ela aconteça
agora do que enfrentar discus-
sões e desconfiança no futuro.”

Indústria pedirá ao governo
a prorrogação do Reintegra
De São Paulo

Um total de 16 entidades que re-
presentam indústrias de diversos
segmentos devem solicitar esta se-
mana ao Ministério da Fazenda a
prorrogação do Reintegra, benefí-
cio que dá ao exportador crédito
correspondente a 3% do fatura-
mento obtido com vendas ao exte-
rior. Segundo o diretor de comér-
cio exterior da Federação das In-
dústrias do Estado de São Paulo
(Fiesp), Roberto Giannetti da Fon-
seca, o ideal seria a prorrogação
por período mais longo, de três ou
quatro anos. O benefício expira
em 31 de dezembro.

Instituído em 2011, o prazo do
Reintegra expirava, original-
mente, no ano passado. Quando
a prorrogação do Reintegra foi
aprovada até o fim deste ano, os
parlamentares também incluí-
ram no mesmo projeto a conti-
nuidade até 2014 do programa,
mas um veto da presidente Dil-
ma Rousseff derrubou a manu-

tenção do benefício. Em setem-
bro, apesar da votação em con-
trário do PMDB e da oposição, o
veto foi mantido.

Em agosto, quando o dólar ba-
teu R$ 2,45, representantes do go-
verno federal disseram que o Rein-
tegra não precisaria ser prorroga-
do porque o câmbio desvalorizado
já trazia ganhos e compensações
ao exportador. Giannetti argu-
menta, porém, que o objetivo do
Reintegra é amenizar o efeito dos
tributos não compensáveis na ca-
deia de produção de bens para ex-
portação. “O câmbio nem poderia
ser alvo de ressarcimento do bene-
fício. Isso é uma impropriedade
técnica, já que esse tipo de incenti-
vo seria vetado pela Organização
Mundial do Comércio.” Além dis-
so, o diretor lembra que a volatili-
dade do câmbio, mesmo com a
tendência de desvalorização na
média anual, não tem permitido
aos exportadores determinar pre-
ços com segurança e tirar proveito
de um real mais fraco. (MW)

Appy propõe taxar as emissões da pecuária
Daniela Chiaretti
De Brasília

O economista Bernard Appy,
ex-secretário-executivo do Mi-
nistério da Fazenda, propôs a
criação de uma taxa de carbono
para a pecuária ineficiente e os
combustíveis fósseis. A receita
seria usada para reflorestar ou
restaurar áreas degradadas. A
ideia de taxar as emissões do ga-
do é inédita.

A taxa de carbono incidiria
sobre combustíveis fósseis (deri-
vados de petróleo, gás natural e
carvão). Seria uma alíquota de
R$ 3 por tonelada de CO2 equi -
valente (uma medida que nivela
os vários gases-estufa). A taxa só
seria cobrada em uma fase da
cadeia, na produção ou na ven-
da, por exemplo. “Onde fosse
mais eficiente”, disse Appy ao
Valor PRO, serviço de informa-
ção em tempo real do Va l o r .

“A ideia seria começar com
uma alíquota bem baixa, para
testar esse tributo no Brasil”, diz
Appy, que é diretor de políticas
públicas e tributação da LCA Con-
sultores. Taxar combustíveis fós-

seis é algo que já existe em vários
países, mas a proposta de taxar as
emissões da pecuária é pioneira.
Appy acredita que a Cide-carbo-
no poderia produzir uma receita
de R$ 1,3 bilhão em 2013, consi-
derando-se os combustíveis fós-
seis. O impacto para o consumi-
dor seria de 0,26% por litro de ga-
solina e 0,37% por litro de diesel.

A proposta nova é a Cide-car-
bono para a pecuária. Em 2012,
as emissões brasileiras de carbo-
no corresponderam a 1,2 bilhão
de toneladas de CO2 equivalente
— a pecuária foi responsável pe-
la emissão de 336,8 milhões de
toneladas, ou seja, 77% das emis-
sões da agropecuária e 28% das
emissões totais do Brasil em
2010.

A ideia seria taxar as emissões
por cabeça de gado, em função
da idade do animal. A cobrança
seria feita no abatedouro ou fri-
gorífico. “Existe uma relação
muito forte entre a qualidade do
pasto, a idade de abate dos ani-
mais e a emissão de gases-estu-
f a”, disse Appy durante o semi-
nário “Política Tributária e Sus-
tentabilidade: Uma Plataforma

para a Nova Economia”, promo-
vido pelo Instituto de Pesquisa
Ambiental da Amazônia (Ipam),
o Instituto Ethos e apoiado pela
Comissão de Assuntos Econômi-
cos (CAE), do Senado.

Appy formulou essas suges-
tões a pedido do Ipam, na busca
de novos mecanismos tributá-
rios que banquem a economia
de baixo carbono. As alíquotas
seriam fixadas por cabeça de ga-
do e poderiam ser diferenciadas
regionalmente. Appy fez uma si-
mulação. Até 24 meses de abate
não se cobraria nada. De 24 a 36
meses, a taxa seria de R$ 2 por
mês que exceda os 24 meses.
Acima de R$ 36, a proposta é
que sejam cobrados R$ 10 por
mês adicional. Nesse caso, um
animal abatido com 48 meses,
seria tributado em R$ 144. “O va-
lor é pesado justamente para de-
sestimular o abate tardio", diz o
economista.

A medida entraria em vigor
em dois anos, no caso da Cide-
carbono para pecuária, e pode-
ria ser mais rápida no caso dos
combustíveis fósseis. A receita
gerada seria destinada ao Fundo

Nacional de Mudança Climática
(FNMC) e empregada na restau-
ração de florestas e à recupera-
ção de pastos, como um finan-
ciamento. “O objetivo da Cide é
reduzir a emissão de gases de
efeito estufa na economia”, disse
Appy. No caso da Cide sobre a
pecuária seria uma forma de es-
timular o manejo do pasto e de-
sestimular o abate tardio do ga-
do. “O impacto que se tem sobe
as emissões de carbono pode ser
muito significativo.”

Claudemir Malaquias, asses-
sor do gabinete do secretário da
Receita Federal e um dos partici-
pantes do seminário, defendeu a
ideia de se “discutir com os di-
versos setores, não só os que tra-
zem a ideia da proteção ambien-
tal, mas também com os repre-
sentantes dos setores que serão
alvos da nova política tributá-
r i a .” Segundo Malaquias, é preci-
so levar as empresas à adoção de
novas tecnologias para que con-
sigam ganhos de produtividade
haja menos degradação.

A jornalista viajou a Brasília a convite do
Ipam
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CCB, da China, estaria perto
de comprar o BicBanco
B l o o m b e rg

O China Construction Bank
(CCB) estaria próximo de chegar
a um acordo para a aquisição do
Banco Industrial e Comercial
(BicBanco), de acordo com fonte
a par da negociação.

Pelo acordo, o China Construc-
tion Bank iria adquirir uma parti-
cipação de 70% detida pelos acio-
nistas controladores, a família Me-
nezes de Bezerra, e fazer uma ofer-
ta pública para adquirir o restante,
segundo a fonte. O que interessa-
ria de fato o banco chinês é uma li-
cença para operar no país — adqui -
rir uma instituição local seria a for-
ma mais rápida de conseguir isso.

O BicBanco contratou o Citi-
group para auxiliá-lo na opera-
ção, segundo duas fontes. O Mor-
gan Stanley estaria assessorando
o China Construction Bank.

O BicBanco se recusou a comen-
tar o assunto. Rob Julavits, um por-
ta-voz do Citigroup, também não
quis fazer comentários. A assesso-
ria de imprensa do China Cons-

truction Bank, em Pequim, não re-
tornou as ligações. Mary Claire De-
laney, um porta-voz do Morgan
Stanley em Nova York, não deu de-
clarações sobre o assunto.

Ontem pela manhã o BicBanco
enviou um comunicado à Comis-
são de Valores Mobiliários (CVM)
informando que seus controlado-
res estão abertos a negociações,
sem citar nomes. “Os acionistas
controladores estão abertos a
oportunidades de negócios e, nes-
te sentido, tem havido prossegui-
mento em negociações para alie-
nação do controle acionário da
c o m p a n h i a”, diz o documento.

O BicBanco, especializado em
crédito para médias empresas, te-
ve lucro líquido de R$ 14,6 milhões
no segundo trimestre. A carteira
de crédito do banco ficou em R$
11,6 bilhões em junho, com recuo
de 4,1% em 12 meses. Em agosto, a
agência de classificação de risco
Moody ’s rebaixou as notas dadas à
instituição citando o enfraqueci-
mento da rentabilidade e da quali-
dade de seus ativos. (Com Valor)
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 30 out. 2013, Primeiro Caderno, p. A4.
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