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B ra s i l

Brasil teme que China use novo padrão de
segurança de TI como barreira comercial

ALINE MASSUCA/VALOR

Rogério Corrêa, do Inmetro: pedido de uma clara distinção entre segurança nacional e produtos de uso comercial

Assis Moreira
De Genebra

O Brasil contestou ontem a
China na Organização Mundial
do Comércio (OMC) sobre novo
padrão de criptografia imposto
por alegação de segurança nacio-
nal, juntando-se ao coro de al-
guns países desenvolvidos sobre
um tema altamente sensível. Bra-
sília teme que o pouco que expor-
ta de tecnologia para o mercado
chinês seja afetado pela legisla-
ção chinesa, especialmente no ca-
so de aviões da E m b r a e r, que tem
uma ampla gama de softwares.

O que está em jogo é cripto-
grafia, técnica que protege e ga-
rante a transferência de informa-
ções entre duas fontes pela inter-
net, usando algoritmos que tor-
nam a mensagem indecifrável e
que pode ser desbloqueada e tra-
duzida com um código-chave.

A pesquisa, produção, venda e
uso de produtos criptográficos são
estritamente controlados na Chi-
na. Recentemente, Pequim dese-
nhou um novo padrão de seguran-
ça de tecnologia de informação,
que parceiros veem como uma for-
ma de defender a indústria chine-
sa da concorrência internacional.

Primeiro, todos os produtos de
segurança usados em tecnologia
da informação (TI) classificados no
nível 3 ou acima (mais sensível),
com criptografia, precisarão con-
ter propriedade intelectual chine-
sa. Segundo, qualquer produto co-
berto pela medida precisará obter
um certificado emitido por uma
entidade chinesa, uma espécie de
autorização de importação.

EUA, União Europeia, Japão e
Coreia do Sul foram os primeiros a
reclamar na OMC contra a exigên-
cia de as empresas terem de forne-
cer informações para um laborató-
rio ligado ao governo, onde, di-
zem, não haverá garantia de prote-
ção de confidencialidade. Acham
que o resultado será desincentivar

a venda de TI para o mercado chi-
nês, por temor de roubo de pro-
priedade intelectual e segurança
dos produtos. Para alguns nego-
ciadores, as categorias de produ-
tos cobertas pela nova regra de
criptografia representam dezenas
de bilhões de dólares em vendas.

No caso da Embraer, os aviões
vêm com uma boa variedade de
softwares — de controle de voo,
por exemplo — , o que pode pro-
vocar atrasos nas vendas e au-
mento de custos. Na área de
software para transações finan-
ceiras, na qual o Brasil vê outro
potencial na China, o país tam-
bém pode perder oportunidades.

O Brasil pediu para a China fazer
uma clara distinção entre seguran-

ça nacional e produtos de uso co-
mercial. “Pedimos para a China
dar todas as informações à OMC e
utilizar as normas internacionais
[nos casos de uso comercial]”, afir-
mou Rogério de Oliveira Corrêa,
chefe da divisão de superação de
barreiras técnicas do Instituto Na-
cional de Metrologia, Qualidade e
Tecnologia (Inmetro).

Por sua vez, Pequim reitera na
OMC que o novo padrão imposto
pelo Office of State Commercial Ci-
pher Administration (OSCCA) visa
salvaguardar redes de tecnologia
da informação, para garantir segu-
rança nacional e proteger o inte-
resse público. “A China dá grande
importância à segurança dos siste-
mas de TI em bancos, educação,

área de saúde, transporte e outros
setores públicos”, segundo a dele-
gação chinesa, “e é improvável que
a regulação tenha efeito significa-
tivo no comércio internacional”.

A questão de criptografia é ain-
da mais sensível no cenário atual,
com revelações sobre a espiona-
gem praticada pelos EUA. A
Agência de Segurança Nacional
dos Estados Unidos (NSA, na sigla
em inglês) teria desenvolvido a
capacidade de violar ou burlar a
criptografia usada habitualmen-
te na internet para proteger e-
mails ou transações financeiras,
conforme informações publica-
das a partir de documentos vaza-
dos pelo ex-técnico de inteligên-
cia Edward Snowden.
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Falta um sinal claro
da presidente Dilma
Ribamar Oliveira

M
uitos
senadores,
vários do PT,
estão em
dúvida se o

governo ainda quer a reforma
do Imposto sobre Circulação de
Mercadoria e Serviços (ICMS). A
razão para a dúvida é simples.
Nas últimas semanas, houve
um avanço considerável nas
negociações dos secretários
estaduais de Fazenda e 24 dos
27 Estados (contando com o
Distrito Federal) chegaram a
um entendimento sobre as
mudanças técnicas que devem
ser feitas, incluindo as regras
para a convalidação de todos os
benefícios fiscais concedidos
até agora e como eles ficarão no
futuro. Falta um acordo apenas
com o governo federal.

Na semana passada, o
secretário-executivo interino
do Ministério da Fazenda,
Dyogo de Oliveira, na
qualidade de presidente em
exercício do Conselho Nacional
de Política Fazendária (Confaz),
encaminhou aos Estados uma
contraproposta de reforma do
ICMS, conhecida como
Proposta de Convênio 93/13,
que acolheu todas as mudanças
no ICMS previstas no acordo
fechado pelos 24 Estados,
incluindo as regras de
convalidação dos incentivos
fiscais. Divergiu, basicamente,
sobre a composição do Fundo
de Desenvolvimento Regional
(FDR), que será criado para que
os Estados tenham um
instrumento que torne viáveis
os investimentos nas regiões
menos desenvolvidas, após o
fim da chamada “guerra fiscal”.

O Ministério da Fazenda
reafirmou sua proposta de que o
FDR seja composto por 25% de
recursos orçamentários e 75% de
financiamentos às empresas
interessadas em investir nas
regiões menos desenvolvidas. A
proposta que tinha sido
aprovada pelos 24 Estados, na
semana anterior, previa que o
fundo teria 50% de verbas do
Orçamento e 50% de
financiamentos. O texto sugerido
pelo Ministério da Fazenda não
foi aprovado pelos secretários
estaduais e, por isso, foi retirado
da pauta do Confaz. Há,
portanto, um impasse entre os
Estados e o governo federal em
torno do FDR. A questão agora é
de natureza política e não
técnica. Por isso, ela não pode ser
resolvida no âmbito do Confaz.

Quando esteve na sessão do
plenário do Senado que discutiu
o pacto federativo, na semana
passada, o ministro da Fazenda,
Guido Mantega, defendeu a
reforma do ICMS com o
argumento principal de que se
chegou a um ponto (na “guerra
fiscal”) em que há mais perdas do
que ganhos. O ministro disse que
a reforma passa por quatro
etapas: a redução da alíquota
interestadual do ICMS para 4%,
7% e 10% em até oito anos, a
criação do Fundo de
Compensação aos Estados pela
perda de receita com a redução
das alíquotas, a criação do FDR e
o acordo de convalidação dos
incentivos concedidos sem a
anuência do Confaz.

Em discurso na mesma
sessão, o senador Walter
Pinheiro (PT-BA) pediu ao
ministro que o governo envie ao
Congresso um instrumento
legal (um projeto de lei ou uma
medida provisória) que crie os

dois fundos, pois somente assim
será possível aprovar a
resolução do Senado que reduz
as alíquotas do ICMS e convalida
os incentivos fiscais. Pinheiro foi
o relator da MP 599, que criava o
FDR e o Fundo de Compensação,
mas ela terminou não sendo
votada por falta de acordo entre
os Estados sobre a redução das
alíquotas do ICMS. Mantega não
deu resposta a Pinheiro.

Na ausência de uma
iniciativa do governo nessa
matéria, o Senado está
tentando votar um projeto que
cria os dois fundos, de autoria
do senador Paulo Bauer
(PSDB-SC), relatado pelo
senador Armando Monteiro
(PTB-PE). Esse projeto
estabelece que o FDR será
constituído, inicialmente, por
25% de recursos orçamentários.
Ao longo dos anos, o percentual
subiria para 40%.

Há, no entanto,
questionamento jurídico sobre a
proposta. O senador Ricardo
Ferraço (PMDB-ES) entende que
o projeto de Bauer tem um vício
de origem, pois a Constituição
reserva ao presidente da
República a iniciativa de projetos
que tratem da organização
administrativa. Alguns
secretários estaduais de Fazenda
e técnicos do Ministério da
Fazenda têm o mesmo
entendimento de Ferraço. Para
contornar esse questionamento,
o relator Armando Monteiro
obteve um parecer da consultoria
do Senado, que garante não
existir na Constituição qualquer
referência específica à iniciativa
exclusiva do presidente da
República para a criação
de fundos.

O parecer de Monteiro iria ser
votado ontem na Comissão de
Assuntos Econômicos (CAE),
com grande chance de ser
aprovado. A pedido da
presidente Dilma Rousseff, no
entanto, a reunião da CAE foi
cancelada. Essa iniciativa da
presidente criou uma grande
interrogação sobre o futuro da
reforma do ICMS. Os senadores
estão sendo pressionados pelos
seus governadores e pelos
empresários para que resolvam
logo a questão e acabem com a
insegurança jurídica decorrente
da ameaça de edição, pelos
ministros do Supremo Tribunal
Federal (STF), de uma súmula
vinculante que eliminará todos
os incentivos fiscais concedidos
sem aprovação prévia do Confaz.
Essa insegurança jurídica está
travando os investimentos.

Os problemas gerados pela
não aprovação da reforma estão
se acumulando. Em agosto e
setembro, o presidente do STF,
Joaquim Barbosa, indeferiu dois
pedidos de suspensão de
liminares concedidas pelo
Tribunal de Justiça de Goiás, que
autorizou o repasse integral das
cotas do ICMS devidas aos
municípios goianos de Córrego
do Ouro e Joviânia, sem as
deduções originadas de
benefícios fiscais concedidos
pelo governo daquele Estado.
Outros municípios poderão
tomar o mesmo caminho.

Uma das versões que circulam
no Senado atribui ao governador
do Ceará, Cid Gomes (Pros), a
paralisia de Dilma no caso da
reforma do ICMS. O Ceará foi um
dos três Estados que não
aceitaram o acordo subscrito, no
âmbito do Confaz, pelos
secretários estaduais de Fazenda
de 24 Estados. Os outros foram
Santa Catarina e Goiás. De acordo
com essa versão, a presidente está
se sentindo constrangida a
bancar uma reforma contra Cid,
que saiu do PSB para não apoiar
a candidatura do governador
pernambucano Eduardo
Campos à Presidência
da República.

Vive-se, hoje, uma situação
inusitada: há entendimento de
24 Estados sobre as questões
técnicas da reforma do ICMS,
mas falta acordo político entre
a presidente da República e os
governadores.

Ribamar Oliveira é repórter especial e
escreve às quintas-feiras
E-mail r i ba m a r. o l i ve i ra @ va l o r. c o m . b r

Há sérias dúvidas se o
governo ainda quer a
reforma do ICMS

Comércio entre os dois países pode bater recorde este ano
Alessandra Saraiva
Do Rio

O comércio entre Brasil e China
pode encerrar o ano em patamar
recorde, na avaliação do Conselho
Empresarial Brasil-China. A infor-
mação consta do “CEBC Alerta”,
publicação do conselho feita com
base em dados do Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Co-
mércio Exterior.

Segundo o boletim, a comer-
cialização de produtos entre os
dois países movimentou
US$ 63,715 bilhões de janeiro a
setembro deste ano, 11% acima
de igual período no ano passa-
do. De acordo com a entidade,

as informações até o mês de se-
tembro já permitem à entidade
projetar três cenários para o co-
mércio entre Brasil e China no
fim de 2013.

O pior cenário estimado pelo
conselho é de movimentação de
US$ 80,5 bilhões entre os dois
países este ano. Esse valor, caso
seja confirmado, superaria o pi-
co do comércio entre os dois
países, registrado em 2011, de
US$ 77,103 bilhões.

De acordo com a publicação, as
exportações brasileiras totaliza-
ram US$ 35,911 bilhões no acumu-
lado do ano até setembro, 11% aci-
ma do observado em igual período
do ano anterior. A soja e o minério

de ferro responderam por 79% das
vendas externas brasileiras para
aquele país, no período.

As importações do país asiáti-
co para o Brasil, somaram
US$ 27,804 bilhões no mesmo
período, também 11% superio-
res ao observado em igual perío-
do no ano passado. Os setores de
máquinas, aparelhos e materiais
elétricos, e o de máquinas e apa-
relhos mecânicos representaram
53% da pauta de importação.

Segundo estimativas do Con-
selho Empresarial Brasil-China,
se, no último trimestre de 2013,
for mantido o patamar de cres-
cimento de 11%, as trocas co-
merciais entre Brasil e China

atingirão US$ 83, 809 bilhões no
ano. No entanto, se no período
não houver crescimento em re-
lação ao mesmo período de
2012, o fluxo comercial entre os
dois países deve ser de
US$ 80,818 bilhões.

Ainda segundo a avaliação do
conselho, caso o comportamen-
to das trocas entre os dois países
caia 7% no quarto trimestre deste
ano, mesmo patamar de recuo
observado em igual período de
2012 (em comparação com o
quarto trimestre de 2011) seria
possível considerar que as trocas
comerciais entre Brasil e China,
ainda assim, alcançariam
US$ 80,551 bilhões.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 31 out. 2013, Primeiro Caderno, p. A2.




