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B ra s i l

Relações externas Mudanças farão parte do acordo com o Mercosul

Regras em licitações para UE
poderão ser mais brandas

RUY BARON/VALOR

André Alvim, da Camex, diz que as alterações serão limitadas ao âmbito federal

Thiago Resende
De Brasília

O secretário-executivo da Câ-
mara de Comércio Exterior (Ca-
mex), André Alvim, confirmou
que as negociações do acordo co-
mercial entre o Mercosul e a
União Europeia incluem regras
diferenciadas para empresas do
bloco europeu participarem de
licitações públicas federais. No
entanto, não há essa análise para
a participação de empresas euro-
peias em concorrências de nível
estadual e municipal.

As mudanças, portanto, fica-
riam limitadas ao âmbito fede-
ral, como já revelado em etapas
anteriores de negociação entre
os blocos econômicos. O governo
trabalha na finalização da parte
do acordo que trata de compras
públicas. Hoje, as empresas es-
trangeiras podem participar das
licitações desde que cumpram
determinados requisitos, em al-
guns casos sendo obrigatória a
associação com uma companhia
brasileira. A ideia é criar normas
mais flexíveis para as empresas
da União Europeia.

“Há um capítulo de compras
públicas sendo desenhado. Só
trata do [nível] federal realmente.
Nada de [licitações] estaduais e
municipais. A negociação como
um todo ainda não fechou. Vai
haver nossa oferta e a deles [euro-
peus] também”, completou.

Nos próximos dias, os países do
Mercosul irão fechar um calendá-
rio com a União Europeia para as
negociações. Segundo o secretá-
rio-executivo da Camex, os dois la-
dos querem “o máximo de segu-
r a n ç a” agora, com a proximidade

das conclusões do processo.
Alvim, no entanto, evitou dar

detalhes da oferta brasileira do
acordo de livre comércio entre o
Mercosul e a União Europeia, que
já foi aprovada pela Camex em
meados de outubro. A proposta
tem que também ser apresenta-
da sócios do bloco sul-americano
para a consolidação de uma ofer-
ta comum. As informações mais
completas, segundo ele, serão
conhecidas “após a troca com os
europeus, pois, se reveladas an-
tes, perdemos o efeito surpresa”.

Ele disse ainda que o acordo
com a União Europeia é “priori -
d a d e”, apesar de o governo tam-
bém buscar a aplicação do acor-
do comercial com a Índia. No ca-
so do país asiático, o Brasil quer
que mais produtos tenham redu-
ção de imposto de importação
nas transações comerciais e que
essa queda de tarifa seja maior
do que a em vigor atualmente.

Alvim participou ontem, em
Brasília, do Simpósio Brasileiro
de Políticas Públicas para Comér-
cio e Serviços (Simbracs), onde
foram discutidos desafios e
oportunidades no comércio, lo-
gística e serviços.

Durante apresentação num
debate sobre o comércio exte-
rior, o secretário-executivo da
Camex confirmou que está em
estudo um tipo de garantia às ex-
portações que reduz uma série
de requisitos para o financiador
receber indenização caso haja
problemas no pagamento da
venda feita ao exterior. Para que
uma empresa consiga um finan-
ciamento para exportar, é neces-
sário que sejam feitas garantias
para a operação. O governo já

preparou o modelo do que seria
a garantia incondicional que, em
caso de problemas, “o agente fi-
nanciador vai receber a indeniza-
ção rapidamente”, disse Alvim.

A possibilidade de emissão de
certificados de garantia incondi-
cionais para os financiadores ao
comércio exterior brasileiro foi
noticiada pelo Va l o r em agosto.
Isso, no entanto, sofreu atraso
“por questões jurídicas”, expli-
cou. Com auditorias dos órgãos
de regulação do governo, como
a Advocacia-Geral da União
(AGU) e a Controladoria-Geral
da União (CGU), “essa questão
jurídica emperrou, mas quere-
mos ver [a medida] aprovada

com a maior brevidade”, com-
pletou o secretário-executivo.

Alvim destacou ainda que o
“Brasil é muito cauteloso em re-
lação à concessão de financia-
mentos e garantias. As opera-
ções são muito bem estrutura-
das e as empresas sabem que
precisam fazer isso da forma se-
gura de modo a não trazer pre-
juízo lá na frente”. Além disso, a
criação da Agência Brasileira
Gestora de Fundos Garantidores
e Garantias irá fomentar o setor,
na avaliação do secretário-exe-
cutivo da Camex, que é vincula-
da ao Ministério do Desenvolvi-
mento, Indústria e Comércio Ex-
terior (Mdic).

Dilma quer antecipar fim
de tarifas de importação
cobradas por países andinos
Daniel Rittner e Juliano Basile
De Brasília e Lima

Em resposta às críticas sobre a
lentidão do Mercosul na abertura
de mercados, a presidente Dilma
Rousseff quer antecipar o fim da
cobrança de tarifas de importação
aplicadas por países andinos a
produtos “made in Brazil”.

Há duas semanas, o governo
fez proposta à Colômbia e ao Peru
para acelerar o cronograma de
eliminação das tarifas a mercado-
rias brasileiras. Acordos firmados
na década passada estabelecem
um calendário para a retirada
progressiva das alíquotas. Em
2019, segundo esses acordos, a li-
beralização contemplará 84,4%
dos produtos exportados à Co-
lômbia e 99% dos bens vendidos
ao Peru. Os ministros das Rela-
ções Exteriores, Luiz Alberto Fi-
gueiredo, e do Desenvolvimento,
Fernando Pimentel, tomaram a
frente das discussões para chegar
a essa cobertura já em 2014.

Hoje, apenas 58% dos produtos
brasileiros recebem descontos nas
tarifas de importação aplicadas
pela Colômbia. No Peru, o benefí-
cio é dado a 687 itens, mas esse vo-
lume já aumenta para 4.910 bens a
partir do dia 1o de janeiro.

Um conjunto de produtos in-
cluídos nos acordos jamais che-
garão, nos termos atuais, à libera-
lização completa. Muitos terão
descontos substanciais (60% ou
mais) nas alíquotas de importa-
ção normalmente aplicadas, ou
cotas para produtos que se bene-
ficiarão de tarifa zero. Isso signifi-
ca que continuará havendo, em
certa medida, restrições tarifá-
rias. Há casos de produtos, como
a venda de carnes brasileiras para
a Colômbia, que sequer têm pre-
visão de algum tipo de vantagem,
mesmo a partir de 2019.

Em Lima, durante visita oficial
na segunda-feira, Dilma afirmou
que o Brasil só se tornou o tercei-
ro principal fornecedor de pro-
dutos para o Peru por causa da
eliminação gradual dos impos-
tos no comércio entre os dois
países e cobrou reciprocidade.

“Essa evolução é o resultado da
progressiva eliminação de bar-
reiras tarifárias aos nossos paí-
ses”, disse a presidente. Lembrou
que, desde 2012, os peruanos
têm acesso ao mercado brasileiro
sem pagar impostos. “Seria im-
portante que o mesmo aconte-
cesse com relação ao Brasil, ante-
cipando o acesso dos produtos
brasileiros”, afirmou Dilma.

“Se o Brasil se dispusesse a rene-
gociar os acordos comerciais com
os demais países da América Lati-
na, para antecipar a retirada de ta-
rifas, ampliaria a competitividade
nesses mercados, reteria a parcela
de mercado que já tem e tornaria
ainda mais interessantes esses
mercados para os produtos brasi-
leiros”, disse o diretor de desenvol-
vimento industrial da Confedera-
ção Nacional da Indústria (CNI),
Carlos Eduardo Abijaodi.

Na avaliação de funcionários do
governo brasileiro, a antecipação
do fim da cobrança de tarifas de
importação por Colômbia e Peru
tem um significado político rele-
vante: a aceleração do livre comér-
cio com países andinos seria capaz
de dar mostras de vitalidade ao
Mercosul. O Brasil lidera essas con-
versas, mas nada impede que os
demais sócios do bloco se juntem.

Para convencer os vizinhos, o
governo usará o argumento de
que acordos de livre comércio da
Colômbia e do Peru com os EUA e
com a União Europeia dão prefe-
rências maiores do que ao Brasil na
importação, principalmente, de
produtos industrializados.
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SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
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P R O G R A M A

Com a linha de crédito especial da CAIXA, ficou mais fácil para a sua
empresa pagar o 13º salário dos seus funcionários. O banco das melhores taxas
oferece crédito para você pagar com tranquilidade o 13º e as despesas típicas
de final de ano. É simples e rápido. Procure um de nossos gerentes e saiba mais.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 13 nov. 2013, Primeiro Caderno, p. A3.




