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B ra s i l

No caso do algodão, Brasil quer retomada
de compromisso sem recorrer à retaliação
De Bali (Indonésia)

Ao invés de retaliar os EUA, o
Brasil quer restabelecer o acordo
bilateral do algodão para
Washington voltar a pagar com-
pensação mensal a produtos bra-
sileiros por causa da manuten-
ção de subsídios ao setor.

Foi o que indicou o ministro
das Relações Exteriores, Luiz Fi-
gueiredo, que vai se encontrar
amanhã com o principal nego-
ciador comercial dos EUA, Mi-
chael Froman, à margem da con-
ferência ministerial da Organiza-
ção Mundial do Comércio (OMC)
em Bali (Indonésia).

'Seria retomar o acordo, por-
que se o Brasil preferisse retalia-
ção, já teria feito isso antes', afir-
mou o ministro, depois de con-
firmar que o contencioso do al-
godão será um dos temas da con-
versa com Froman.

Em 2010, os dois países fecha-
ram o acordo de pagamentos
mensais, que continuariam até o
fim de 2012, quando o Congres-

so americano deveria aprovar
uma nova legislação agrícola
("Farm Bill") acabando com os
subsídios condenados pela OMC
na disputa bilateral sobre algo-
dão. O entendimento era que
haveria a extensão desses paga-
mentos na ausência de nova le-
g i s l a ç ã o.

Os EUA deveriam pagar um to-
tal de US$ 147 milhões por ano
para um fundo criado pelo seg-
mento de algodão no Brasil, o
IBA, que deveria receber a com-
pensação americana e gerenciar
o uso de recursos, destinados a
investimentos em infraestrutura
e em capacitação.

Ocorre que em setembro des-
te ano, o Departamento de Agri-
cultura dos EUA (USDA) reduziu
em 60% o pagamento e em outu-
bro suspendeu todos os repas-
ses, alegando que não tinha
mais autorização para isso.

A Câmara de Comércio Exte-
rior (Camex) constatou que os
Estados Unidos romperam unila-
teralmente o compromisso entre

os dois países e acionou a prepa-
ração para retaliação contra pro-
dutos americanos.

“Na última reunião da Camex,
os Estados Unidos estavam com
problema com o orçamento, que
não tinha sido aprovado. Mesmo
se quisessem, não podiam pagar.
Agora, já temos uma situação
mais clara', afirmou Figueiredo.
O governo brasileiro envia cada
mês a Washington a fatura e o
aviso de que espera o pagamento
a c e r t a d o.

A Camex terá reunião no dia
18 para decidir o que fazer. O en-
contro entre Figueiredo e Fro-
man ocorre assim num momen-
to oportuno. 'O ideal é que o
acordo continue como estava an-
tes, com o governo americano
pagando. Não parece que a me-
lhor solução seja diferente disso',
afirmou o ministro. Mas Figuei-
redo deixou claro que, caso não
haja a volta do acordo, as provi-
dencias que o Brasil tinha que to-
mar já foram tomadas para even-
tual retaliação. (AM)

Tratados com EUA e Europa
elevariam as exportações do
país em 121%, mostra estudo
Daniel Rittner
De Brasília

O mais abrangente estudo já
feito no país sobre os impactos
de uma grande zona transatlân-
tica de livre comércio aponta “sé -
ria ameaça” à produção nacional
como resultado de eventual tra-
tado entre Estados Unidos e
União Europeia. A boa notícia é
que, se impulsionar sua política
comercial, o Brasil pode colher
mais benefícios do que desvanta-
gens em acordos semelhantes
com americanos e europeus.

Por isso, a mensagem do estu-
do é clara: o governo brasileiro
deve evitar o isolamento e apos-
tar em negociações de liberaliza-
ção do comércio com as duas
maiores economias do planeta.

Um acordo comercial com os
EUA e a UE pode render ao Brasil
um aumento de 121% nas exporta-
ções a esses dois mercados, o que
significaria US$ 91,5 bilhões a mais
com base em valores de 2012, se-
gundo estudo encomendado pela
Confederação Nacional da Indús-
tria (CNI) à Fundação Getulio Var-
gas (FGV-SP). Por outro lado, o im-
pacto potencial nas importações
brasileiras de produtos america-
nos e europeus é de 34,9%, o que
corresponderia a US$ 27,9 bilhões
sobre os valores do ano passado.

Trata-se, portanto, de ganho ní-
tido para a balança comercial bra-
sileira. Na simulação, considera-se
que 13 de 21 segmentos do agro-
negócio saem ganhando, com des-
taque para carnes, óleos vegetais,
soja e café. Na indústria, 8 de 21 se-
tores também devem aumentar as
exportações mais do que as impor-
tações, como derivados de petró-
leo e produtos de couro. Um grupo
puxado por papel e celulose, pro-
dutos químicos, motores para veí-
culos, máquinas e eletrônicos ten-
de a ficar no prejuízo.

O diretor de desenvolvimento
industrial da CNI, Carlos Abijao-
di, acredita que não é problema o
fato de nem todo mundo ter im-
pactos positivos com a abertura
comercial. E minimiza a maior
concorrência com importados. “A
sensação dos empresários é: o
que tinha que entrar já entrou.”

O estudo prevê que, em um
eventual acordo de livre comér-
cio, haveria a derrubada de 50%
das tarifas agrícolas dos EUA e da
UE. O Brasil retiraria 50% de suas
tarifas industriais, com uma libe-
ralização completa de barreiras
não tarifárias (técnicas e fitossa-
nitárias), de lado a lado. Apesar
do reconhecimento de que mui-
tos setores são ameaçados com a
abertura comercial, o trabalho
conclui que “a integração do Bra-
sil com essas duas grandes econo-
mias é fundamental para a sobre-
vivência da indústria, em tempos
de cadeias globais de valor”.

“A posição de isolamento do
Brasil chegou ao limite e precisa
ser repensada com urgência”, diz
Vera Thorstensen, coordenadora
do Centro do Comércio Global e

Investimento da FGV-SP, uma das
co-autoras do estudo. Diante da
falta de resultados palpáveis da
Rodada Doha, lançada em 2001 e
até hoje sem nenhum desfecho, ela
lembra que a Organização Mun-
dial do Comércio (OMC) tem se de-
dicado cada vez mais ao papel de
arbitrar disputas internacionais.
“A consequência dessa crise é a
multiplicação de acordos regio-
nais. E, dos países significativos, o
Brasil é o que menos fez acordos.
Essas parcerias são entre países
Sul-Sul e com baixo impacto co-
mercial”, diz Vera.

Para Vera, que foi assessora
econômica da missão brasileira
em Genebra entre 1995 e 2010, as
negociações EUA-UE podem defi-
nir parâmetros de novas regras
no sistema de comércio em áreas
como serviços, investimentos e
propriedade intelectual. Por isso,
mesmo que os impactos de um
tratado transatlântico possam
até ser considerados baixos para
o comércio exterior do Brasil, ele
tem potencial para deixar o país
com papel “s e c u n d á r i o” na arena
global e para afetar negativamen-
te a competitividade nacional.

Nas simulações feitas por Vera e
pelo professor Lucas Ferraz, que
assina com ela o estudo, o Brasil ve-
rá suas exportações aos EUA e à UE
reduzidas em US$ 3,8 bilhões caso
assista parado ao fechamento de
um acordo entre as maiores eco-
nomias do planeta. Trata-se de
uma queda de 5% sobre as vendas
para esses dois mercados. Enquan-
to isso, as importações tendem a
diminuir US$ 3,1 bilhões, o equiva-
lente a 4% das compras em 2012.

“Os EUA podem preencher co-
tas hoje ocupadas pelo Brasil na
União Europeia”, adverte Vera. Ela
cita três setores como exemplos:
soja, suco de laranja e carnes. Mas
os reflexos mais importantes po-
dem ser vistos no nível de ativida-
de da economia, que sente direta-
mente a perda de competitivida-
de, com reduções no PIB setorial de
até 15 entre 20 ramos do agrone-
gócio e de até 14 entre 21 segmen-
tos da indústria nacional.

De acordo com a pesquisadora,
o estudo reforça a tese da CNI de
que é preciso acelerar o acordo
com a UE e abrir negociações com
os EUA, mas não apenas com foco
nas tarifas de importação. “A nova
agenda inclui barreiras não tarifá-
rias e cláusulas de salvaguarda
cambial”. O Mercosul se tornou
uma “camisa de força” para atingir
esses objetivos e “negociar como
bloco não nos traz nenhum ganho
relevante a mais”, diz Vera.

Abijaodi, da CNI, diz que a para-
lisia do Mercosul nos últimos anos
provocou um amadurecimento da
indústria brasileira e a convicção
de que não é preciso ter todos os
sócios do bloco abrindo seus mer-
cados no mesmo ritmo. “A gente
respeita o Mercosul, acha que ele é
importante, mas não suficiente. O
próprio histórico do bloco já de-
monstrou não ser necessário ter
todos juntos ao mesmo tempo.”

Relações externas País exige compromisso legal para a área agrícola

Argentina ameaça bloquear
acordo de comércio em Bali

ACHMAD IBRAHIM/AP

O ministro das Relações Exteriores, Luiz Figueiredo, durante coletiva à imprensa, em Bali: cautelosamente otimista

Assis Moreira
De Bali (Indonésia)

A Argentina endureceu nas ne-
gociações sobre agricultura e a Ín-
dia manteve posição rígida sobre
segurança alimentar às vésperas
da conferência ministerial da Or-
ganização Mundial do Comércio
(OMC), em Bali, ampliando as dú-
vidas sobre a possibilidade do fe-
chamento esta semana do primei-
ro acordo comercial global em
quase duas décadas.

O vice-ministro de Comércio
da Argentina, Carlos Bianco, afir-
mou, durante encontro do G-20
de exportadores agrícolas de paí-
ses em desenvolvimento, que
Buenos Aires não aceitará um
acordo em Bali que não inclua
compromisso legal no capitulo
agrícola, segundo fontes que
participaram da reunião.

A Argentina visa particular-
mente uma proposta sobre sub-
sídios à exportação e outras for-
mas de ajuda nas vendas exter-
nas. Pelo texto em discussão, a
conferência de Bali reafirmaria o
compromisso político de 2005
de eliminação de todas as formas
de subsídios à exportação e, até
que isso ocorra, os paises se com-
prometeriam a usar esse tipo de
ajuda bem abaixo do limite que
podem conceder atualmente.

Mas a Argentina recusa apenas
uma declaração política da con-
ferência ministerial. Quer com-
promissos obrigatórios para que
os países desenvolvidos se com-
prometam com a eliminação dos
subsídios à exportação agrícola,
e ter, assim, a mesma forma legal
que os compromissos que eles
exigem dos países em desenvol-

vimento no texto sobre facilita-
ção de comércio. A diferença é
que, se é compromisso legal e
não for respeitado, o país pode
ser denunciado junto aos juízes
da OMC em casos que podem ter-
minar em retaliação comercial.

No entanto, o ministro brasi-
leiro das Relações Exteriores,
Luiz Alberto Figueiredo, que diri-
giu a reunião do G-20, negou a
existência de “forte divergência”,
expressão usada por um jornalis-
ta. “Isso é normal, sempre vai ter
gente que vai dizer que o acordo)
não é o que se queria. Mas o âni-
mo na reunião do G-20 não foi de
bloqueio, e sim de querer resul-
tado importante”, afirmou.

O Brasil acha que seus interes-
ses estão protegidos com os tex-
tos sobre agricultura e defende a
conclusão do acordo global. Al-

guns negociadores duvidam que
a Argentina conseguiria levar até
o fim um bloqueio de acordo. Bo-
lívia e Venezuela também 'resis-
tem' ao acordo.

Reuniões informais de chefes de
delegação começam amanhã à tar-
de. Alvo de todas as atenções, o mi-
nistro de Comércio da Índia,
Anand Sharma, foi indagado pelo
Va l o r se iria apoiar um acordo glo-
bal em Bali. Segundo ele, Nova Déli
quer “um acordo positivo e equili-
b r a d o” e que “não rejeitou nem
aceitou” nada ainda. Acusado de
colocar em risco a OMC, Sharma
disse que a Índia busca um com-
promisso que assegure a “centrali -
dade do sistema multilateral de
c o m é r c i o”. E sinalizou que uma
barganha pode vir entre agricultu-
ra e facilitação de comércio.

Um comunicado de ministros

do G-33, grupo de países focados
em segurança alimentar, levou al-
guns observadores a ver uma ligei-
ra mudança, que parecia tornar
mais moderada a posição indiana
sobre a cláusula de paz, que dá si-
nal verde para uso de subsídios
acima do autorizado para forma-
ção de estoques de alimentos. O
G-33 diz em seu documento, apro-
vado pela Índia, que uma solução
permanente para a questão deve
ser encontrada durante o período
de quatro anos da cláusula de paz,
ou seja até 2017.

Mais tarde, porém, a Índia divul-
gou comunicado em Nova Déli,
lembrando que há consenso na-
cional e completa unanimidade
no país sobre sua política de segu-
rança alimentar. E quer uma solu-
ção na OMC que proteja a Índia “de
todas as formas de contestação”
por parte de outros países — algo
que os EUA, por exemplo, até ago-
ra disseram não aceitar.

Apesar desse cenário, o senti-
mento entre vários ministros é de
que ainda é possível a conclusão
do acordo de Bali, para evitar que a
OMC se torne irrelevante. Figueire-
do está na categoria dos “cautelo -
samente otimistas” sobre a possi-
bilidade de chegar a um acordo até
sexta-feira . Uma autoridade se diz
“c o nv e n c i d a”' de que haverá o
acordo, porque “isso aqui está
cheio de ministros e não vamos
querer sair daqui de mão vazia”.

Ontem, o ministro brasileiro se
encontrou com seu colega da In-
donésia e hoje se reúne com o mi-
nistro de Comércio da Índia. Ama-
nhã, fala com o principal negocia-
dor americano, Michael Froman, e
na sexta-feira, com o comissário de
Comércio da União Europeia, Ka-
rel De Gucht, além de outros.

O ministro de Comércio da In-
donésia, Gita Wirjawan, disse que
somente na sexta-feira é que se te-
rá certeza sobre o desenrolar das
negociações. E sugeriu aos jorna-
listas estrangeiros que procurem
“aproveitar a praia” de Bali até lá.

44° Prêmio Personalidade do Ano

Homenageando

RUBENS OMETTO SILVEIRA MELLO
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS, COSAN

SERGIO MARCHIONNE
CHAIRMAN AND CHIEF EXECUTIVE OFFICER, CHRYSLER GROUP LLC

CHIEF EXECUTIVE OFFICER, FIAT S.P.A.

Quinta-feira, 15 de maio de 2014
The Waldorf=Astoria, Nova Iorque
Coquetel às 19h00. Jantar às 20h00.

Para obter mais informações:
Ligue para: (212) 698-8520

ou
Envie email: poy@brazilcham.com

Traje Black Tie

Recursos provenientes deste evento serão revertidos para o Programa de Bolsas de Mestrado do
Prêmio Personalidade do Ano, realizado em associação

com o Instituto Ling e a Fundação Lemann.
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Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 3 dez. 2013, Primeiro Caderno, p. A7.




