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Abertura comercial ampla 
exige planejamento

e reformas

Precisamos analisar 

com serenidade e bom 

senso as declarações do 

presidente dos Estados 

Unidos, Donald Trump, 

sobre um pretenso 

protecionismo do Brasil

É prudente, mesmo para 
os que defendem a aber-
tura unilateral de nosso 

país, refl etir com realismo so-
bre a questão, considerando o 
presente cenário internacional 
e a conjuntura interna. Preci-
samos, sim, nos engajar mais 
com o mundo, mas de maneira 
planejada e estruturada, avan-
çando concomitantemente na 
agenda da competitividade e 
da produtividade e por meio 
de acordos internacionais que 
envolvam, comércio, serviços 
e investimentos. 

Nosso país mantém impostos 
de importação coerentes com 
suas possibilidades e grau de 
competitividade. Há, ainda, a 
questão das reciprocidades, 
num cenário global em que se 
assiste ao recrudescimento 
do protecionismo em alguns 
mercados. Porém, não po-
demos acreditar que somos 
anacrônicos protecionistas 
e permitir que o mundo nos 
rotule assim. Somos respeita-
dos na Organização Mundial 
do Comércio (OMC), na qual 
o Brasil é um importante ator 
na defesa do multilateralismo 
para o comércio global. 

Temos défi cit comercial em 
numerosos segmentos, con-
forme atualíssimo exemplo 
expresso nos dados de co-
mércio exterior da Associação 
Brasileira da Indústria Têxtil 
e de Confecção (Abit): em 
relação a igual período do ano 
passado, de janeiro a setembro 
de 2018, as importações do 
setor (US$ 4,2 bilhões) cres-
ceram 13,9%, diante de um 
mercado que não apresentou 
expansão e sim queda. Seriam 
esses números peculiares de 
um país protecionista? 

Obviamente, não devemos 
nos resignar ao nosso presente 
estágio no mercado global. No 
tempo certo e sob as condições 
adequadas, precisamos alme-
jar mais abertura e ampliação 
de nossos fl uxos comerciais e 
de investimentos. Isso implica 

lições de casa profundas. Não 
é viável, entretanto, a redução 
imediata e unilateral do impos-
to de importação, muito menos 
num momento no qual o Brasil 
está negociando acordos com 
várias nações e blocos. 

O País precisa desenvolver 
fundamentos eficazes para 
ampliar a abertura, sob risco de 
promovermos uma aceleração 
ainda maior da desindustriali-
zação e agravarmos o sério pro-
blema do desemprego. Temos 
carga de impostos, inclusive 
sobre os investimentos, e juros 
reais entre os mais altos do Pla-
neta; câmbio invariavelmente 
desfavorável às exportações; e 
infraestrutura defi ciente e one-
rosa. Todos esses fatores são 
prejudiciais à competitividade. 

São urgentes, portanto, as 
reformas estruturais, como a 
tributária e a previdenciária, 
e o combate à burocracia e 
insegurança jurídica. Sem 
essas medidas, nosso mercado 
fi caria muito prejudicado ante 
uma abertura extemporânea e 
não ganharia nada em troca, 
principalmente se não fi zer-
mos essa inserção por meio de 
acordos internacionais. 

Uma abertura unilateral 
abrupta seria um golpe em 
nossa indústria, que é bem 
estruturada e tem uma história 
concreta de competitividade 
intramuros, apesar do muito 
que ainda teremos de fazer 
para estar em linha com as 
profundas transformações 
representadas pela chamada 
Indústria 4.0. Abrir mais as 
nossas fronteiras é um ato 
que exige planejamento e 
avanço dos fatores internos 
que infl uenciam nosso grau de 
competitividade. 

Melhorar a capacidade bra-
sileira de competir em pa-
tamares mais elevados no 
mercado global é uma tarefa 
árdua e importante para o novo 
presidente da República e a 
próxima legislatura do Con-
gresso Nacional. Claro que não 
dará para esperar o País fi car 
pronto para estarmos inseridos 
no mundo, mas o açodamento 
poderá ser fatal para o presente 
e as nossas pretensões futuras. 

(*) - É presidente da Associação 
Brasileira da Indústria Têxtil

e de Confecção (Abit).

Fernando Valente Pimentel (*)

Beatriz Farrugia/ANSA

O gesto, apesar de uma 
saudação de praxe dos 
protocolos diplomáti-

cos, é capaz de prever como 
será a futura política externa 
brasileira no governo do PSL. 

Bolsonaro teceu elogios a 
Trump e disse que poderá 
adotar medidas similares às do 
republicano, como transferir a 
embaixada do Brasil em Israel 
de Tel Aviv para Jerusalém. Se-
gundo o professor de Relações 
Internacionais da FGV, Guilher-
me Casarões, é provável que 
Bolsonaro autorize a mudança 
da embaixada como forma de 
satisfazer os anseios urgentes 
de seu eleitorado. “Essa não é 
uma pauta da comunidade ju-
daica, mas sim da comunidade 
evangélica, que é uma parte 
importante do eleitorado dele”, 
ressaltou o especialista.

Nos primeiros meses de 
governo, se Bolsonaro não 
conseguir a maioria do Con-
gresso para aprovar reformas 
ou concretizar suas promessas 
de campanha, poderá optar por 
medidas que não dependam 

Bolsonaro teceu elogios a Trump e disse que poderá adotar 

medidas similares às do republicano.

O ministro Edson Fachin, 
relator da Lava Jato no STF, 
negou uma liminar (decisão 
provisória) pedida pela defesa 
do do ex-presidente Lula, para 
que fosse suspensa uma das 
ações penais em que é acusado 
pelo suposto recebimento de 
propina da empresa Odebrecht. 
O caso está sob responsabilida-
de do juiz Sergio Moro, da 13ª 
Vara Federal de Curitiba.

No pedido, os advogados de 
Lula argumentaram que uma 
decisão do Comitê de Direitos 
Humanos da ONU recomen-
dou que o Brasil não pratique 
nenhum ato que embarace a 
conclusão do processo aberto 
no órgão internacional sobre 
suposta irregularidades co-
metidas por Moro contra o 
ex-presidente.  Para a defesa 
de Lula, Moro não poderia dar 
andamento a mais uma ação 
penal contra o ex-presidente ao 
mesmo tempo em que tem sua 
imparcialidade julgada na ONU. 

Ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no STF.

A Comissão de Assuntos 
Econômicos do Senado apro-
vou ontem (30) um projeto de 
decreto legislativo para derru-
bar a patente ao medicamento 
Sofosbuvir, concedida pelo INPI 
(Instituto Nacional de Proprie-
dade Industrial) à farmacêutica 
norte-americana Gilead. O me-
dicamento cura a hepatite C em 
mais de 95% dos casos.

Com a concessão da paten-
te em setembro, a Fiocruz-
-Farmanguinhos e empresas 
brasileiras fi caram impedidas de 
produzir o Sofosbuvir genérico, 
que já estava registrado pela 
Anvisa e geraria uma economia 
de R$ 1 bilhão para o Ministério 
da Saúde. O projeto de decreto 
legislativo foi apresentado du-
rante a reunião e aprovado por 
unanimidade. O texto segue com 
urgência para o Plenário.

A Comissão também convocou 
o ministro da Indústria, Marcos 
Jorge, para dar explicações so-
bre a concessão da patente ao 

medicamento Sofosbuvir. O INPI 
é subordinado ao Ministério da 
Indústria. Marcos Jorge deverá 
comparecer ao Senado na próxi-
ma terça-feira (6). O requerimen-
to aprovado foi apresentado pelos 
senadores José Serra (PSDB-SP) 
e Ricardo Ferraço (PSDB-ES) e 
recebeu o apoio de todos os par-
lamentares presentes à reunião.

“Países como Egito, Argenti-
na e China não concederam a 
patente à Gilead e produzem os 
genéricos. Outros países, como o 
Chile, estudam quebrar a patente 
do Sofosbuvir”, apontou Ferraço. 
Eduardo Braga (MDB-AM), que 
sugeriu a apresentação do decre-
to pela comissão, afi rmou que a 
decisão do INPI foi equivocada. 
Raimundo Lira (PSD-PB) e 
Romero Jucá (MDB-RR) tam-
bém questionaram a liberação 
da patente e apontaram que a 
medida encarece o produto para 
a população. “É importante que 
o Senado tome uma posição”,— 
afi rmou Jucá (Ag.Senado).

Eduardo Braga considerou equivocada a decisão do INPI.

Algumas sinalizações dadas 
pelo presidente eleito, Jair 
Bolsonaro, em assuntos de 
política externa despertaram 
preocupações em senadores 
que fazem parte da Comis-
são de Relações Exteriores 
do Senado. Eles expuseram 
essas preocupações durante a 
reunião realizada ontem (30). 
A senadora Ana Amélia (PP-
-RS), comentou declarações 
com relação à China. O então 
candidato afi rmou que iria 
rever as relações comerciais 
com o gigante asiático, acu-
sando-o de estar “comprando 
o Brasil”, e ainda fez uma visita 
ofi cial a Taiwan. A embaixada 
da China no Brasil considerou 
a visita uma “afronta a sobe-
rania e integridade territorial 
da China”.

“Uma coisa é os Estados 
Unidos tomarem medidas 
restritivas de comércio contra 
a China, outra coisa muito 
diferente é o Brasil seguir 
esta mesma trilha. Os Estados 
Unidos são uma superpotên-
cia e continuarão a ser, além 
de  serem a maior economia 
do mundo. Já nós temos hoje 
uma dependência comercial 
com a China, nosso maior 
parceiro. Nosso poder de fogo 

Ana Amélia e Cristovam mostraram preocupação com relações 

entre Brasil e China.

Segurança pública 
e educação ‘serão 
prioridades’

Eleito em primeiro lugar no 
Rio Grande do Norte nas eleições 
para o Senado, o policial militar 
Capitão Styvenson (Rede) afi rma 
que as áreas de educação e segu-
rança pública serão prioritárias 
em seu mandato. Ele obteve 
745.827 votos (25,63% dos votos 
válidos). “Segurança e educação 
são prioridade para mim”, disse.

Styvenson também afi rmou que 
a busca de melhores condições 
nas áreas de saúde, segurança 
pública e educação são anseios 
não só da população potiguar, mas 
de todos os brasileiros. O senador 
eleito garante que exercerá seu 
mandato com moralidade, trans-
parência, respeito e zelo e diz que 
a população poderá ter confi ança 
em sua atuação no Parlamento. 
Eann Styvenson Valentim Mendes 
é capitão da PM do Rio Grande 
do Norte. Nascido em Rio Branco 
(AC), ele tem 41 anos e esta foi 
sua primeira candidatura a um 
cargo público eletivo.

Tornou-se conhecido em seu 
estado a partir de 2014, quando, 
na condição de tenente da PM, 
coordenou as blitze da Lei Seca no 
estado. Ocupou o cargo até julho 
de 2016, mantendo uma postura 
de “tolerância zero”, apreenden-
do carteiras até de colegas de 
farda e de autoridades potigua-
res por, entre outras condutas, 
recusarem-se a fazer o teste do 
bafômetro. Também passou a 
ter um número expressivo de 
seguidores em suas redes sociais, 
como o Facebook, o Instagram e 
o Twitter (Ag.Senado).
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Presidente eleito dá sinais de 
política externa nacionalista

Matteo Salvini, vice-premier da Itália, e Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, foram os 
primeiros líderes políticos mundiais a parabenizar Jair Bolsonaro pela eleição à Presidência do Brasil

que hoje é o maior parceiro 
comercial do Brasil, acusando 
o país de manter uma relação 
desequilibrada. “A China não 
está comprando no Brasil, está 
comprando o Brasil”, alfi netou 
o presidente eleito durante sua 
campanha. Na Itália, porém, 
Bolsonaro parece ter um forte 
aliado político.

Matteo Salvini, líder do par-
tido de extrema-direita Liga 
Norte, ministro do Interior e vi-
ce-premier, tinha demonstrado 
apoio à candidatura do PSL no 
Brasil desde a campanha elei-
toral. Famoso por declarações 
contrárias a imigrantes, Salvini 
elogiou o fato de Bolsonaro 
“ter mandado a esquerda para 
casa”. O vice-premier também 
tem dito que Bolsonaro entre-
gará Cesare Battisti à Itália. O 
italiano, porém, vive no Brasil 
graças a um asilo concedido 
pelo ex-presidente Lula. “Não 
vejo a hora de encontrar o novo 
presidente Bolsonaro. Ficarei 
feliz em ir pessoalmente ao 
Brasil para pegar o terrorista 
vermelho Cesare Battisti e levá-
-lo para a cadeia”, disse Salvini. 

da aprovação legislativa e ge-
rem impacto imediato. Outra 
previsão é a de que Bolsonaro 
aumente o tom contra o regime 
de Nicolás Maduro, na Venezue-
la, adotando uma postura mais 
incisiva do que o Brasil tem feito 
até agora diante da crise.

Na última segunda (29), um 
dia após a eleição de Bolsonaro, 
Trump anunciou em seu perfi l 
no Twitter que conversara com 
o brasileiro e que pretende 
trabalhar em parceria nas áreas 

comercial e militar. “Tive uma 
boa conversa com o recém-
-eleito presidente do Brasil, 
Jair Bolsonaro, que venceu com 
uma substancial vantagem. Nós 
concordamos que Brasil e Esta-
dos Unidos trabalharão juntos 
no comércio, na área militar 
e em tudo o mais. Excelente 
ligação, desejo boa sorte a ele”, 
escreveu. 

Nesse sentido, Bolsonaro 
também tem seguido Trump 
em ameaças contra a China, 

Senadores sugerem 
prudência na política externa

não pode ser comparado com 
o dos Estado Unidos”, alertou.

Para Cristovam Buarque 
(PPS-DF), manifestou uma 
“enorme preocupação” com 
sinalizações de que a em-
baixada brasileira em Israel 
possa ser transferida de Tel 
Aviv para Jerusalém. “Tenho 
enorme carinho por Israel e 
pela cultura judaica, mas mudar 
a embaixada para Jerusalém 
trará consequências graves 
para nossas relações com 
praticamente todos os países 
árabes e islâmicos. Parece que 
Bolsonaro quer ideologizar o 
Itamaraty, afi rmando que não 

vai ideologizar”, ponderou.
Ana Amelia também criticou 

as declarações dadas pelo 
futuro ministro da Econo-
mia, Paulo Guedes, de que 
a Argentina “não será uma 
prioridade”. Ela reforçou os 
profundos laços econômicos 
que unem os dois maiores 
países da America do Sul, 
além das relações estratégicas 
e institucionais que se dão 
no âmbito do Mercosul. Por 
fi m, a senadora considerou 
“um bom sinal” o recuo de 
Bolsonaro com relação à saída 
do Brasil do Acordo de Paris 
(Ag.Senado). 

Aprovada a derrubada 
de patente de remédio 

contra hepatite C

Fachin nega pedido para 
suspender ação penal de Lula

Na decisão assinada segunda-
-feira (29), Fachin entendeu 
que a recomendação do órgão 
multilateral não se aplica ao 
caso. O ministro escreveu que 
“quanto às alegações atinentes 
ao comitê da ONU, como citado, 
a matéria não se enfeixa em 
exame preambular atinente 
ao campo especifi camente da 
seara penal”.

Em setembro, o plenário do 

TSE, considerou, por 6 a 1, 
que uma outra recomendação 
da ONU, para que fosse garan-
tidos os direitos políticos de 
Lula, não vincularia a Justiça 
Eleitoral brasileira e julgou o 
ex-presidente inelegível pela 
Lei da Ficha Limpa. Também 
ministro do TSE, Fachin foi 
o único a votar na ocasião de 
modo favorável ao ex-presi-
dente (ABr).

Moro diz que refl etirá 
sobre convite 

O juiz federal Sergio Moro, 
responsável pelo julgamento 
de casos da Operação Lava 
Jato, disse ontem (30) que, 
se confi rmado o convite para 
compor o governo eleito de Jair 
Bolsonaro, irá refl etir sobre o 
assunto. O magistrado disse 
que se sentiu “honrado” pela 
lembrança. Em nota, Moro 
agradeceu o convite. 

“Sobre a menção pública pelo 
senhor presidente eleito ao meu 
nome para compor o Supremo 
quando houver vaga ou para 
ser indicado para ministro da 
Justiça em sua gestão, apenas 
tenho a dizer publicamente que 
fi co honrado com a lembrança. 
Caso efetivado oportunamente 
o convite, será objeto de pon-
derada discussão e refl exão”.

Em entrevista exclusiva 
à TV Record, o presidente 
eleito disse que em breve vai 
conversar com o magistrado, 
que mora em Curitiba, mas não 
disse quando será o encontro. 
Durante o mandato de quatro 
anos, Bolsonaro poderá fazer 
duas indicações ao Supremo. 
A próxima vaga será aberta em 
2020, quando o ministro Celso 
de Mello completará 75 anos e 
deve ser aposentado compul-
soriamente. No ano seguinte, 
será a vez do ministro Marco 
Aurélio deixar a Corte (ABr).


