
A época certa para exportar 
 
Atualmente, o mercado internacional gira em torno de US$10 trilhões. Desse montante, o Brasil 
só participa com 50 bilhões. Quando o assunto é exportação, mais do que tímida, o país tem uma 
participação que vem regredindo ano a ano. "Já chegamos a ter 1,4% do mercado internacional e 
terminamos 2002 com apenas 0,8%", observa o professor do departamento de economia da 
FGV/Eaesp e especialista em comércio exterior, Evaldo Alves. Para ele, chegou a hora de o Brasil 
aumentar as suas exportações. "Ao que tudo indica, o novo governo está disposto a recuperar 
essa participação e há todas as condições para isso." Mas, não basta a boa vontade do governo. É 
preciso ter ações práticas para diminuir o custo Brasil, que hoje está atrelado a uma logística 
ineficiente, ao excesso de burocracia e de tributos. Nesta entrevista, Alves alerta também que 
precisamos enxergar a Alca de outra forma, não apenas como mecanismo de acesso ao mercado.  
 
"Não basta a gente discutir em quanto vai ser definida a tarifa de importação e exportação. É 
preciso debater as barreiras protecionistas, discutir os padrões técnicos e a questão da 
propriedade intelectual. As barreiras são colocadas e isso a gente diminui negociando na 
estruturação desses blocos.  
E o momento é agora, porque depois não teremos essa chance." 
  
A questão da exportação vem ganhando cada vez mais destaque nos noticiários. Na sua opinião, o 
comércio exterior é apenas um tema em moda ou realmente uma preocupação de toda a 
sociedade? 
 
Alves – Não só ficou em moda, como também no governo passado não era levado com a devida 
prioridade. Só agora se tornou uma prioridade, o que é positivo para as exportações. Nas últimas 
décadas, nós perdemos espaço nos mercados internacionais, mas eu acho que existe muito 
campo para o Brasil trabalhar lá fora. Sua participação no mercado internacional foi regredindo. Já 
chegamos a ter 1,4% do mercado internacional e terminamos 2002 com apenas 0,8%. Ao que 
tudo indica, o novo governo está disposto a recuperar essa participação e há todas as condições 
para isso. 
 
Em que o momento econômico e político do país favorece as exportações? 
 
Alves – As perspectivas de exportação são muito positivas, pois de um lado o câmbio está em um 
patamar razoável, o que estimula as exportações. Há alguns anos, a variação cambial dificultava 
as exportações. Mas, hoje, o seu patamar contribui para isso. Por outro lado, o novo governo está 
muito empenhado nessa questão. Outra preocupação é com a melhoria das negociações com 
esses blocos que estão se formando. Aqui não estou me referindo apenas à Alca, sobre a qual 
todo o mundo fala. Também estamos negociando um acordo muito importante do Mercosul com a 
União Européia. Enfim, ao que tudo indica, será um governo atento e ativo nas questões 
relacionadas ao comércio exterior. 
 
O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan, divulgou sua 
meta de crescimento das exportações, algo em torno de 10%. É muito? 
 
Alves – Não. Hoje o mercado internacional é muito grande, gira em torno de US$ 10 trilhões e nós 
exportamos apenas de US$ 50 bilhões a US$ 60 bilhões. Ou seja, a limitação não está no 
mercado, ela está na nossa capacidade em aumentar as exportações. 
 
Quais são essas limitações e como solucioná-las? 
 
Alves – As condições externas já estão encaminhadas. Agora, os nossos produtos têm que ser 
competitivos, ter preço e qualidade. Além disso, precisamos criar condições para transformar os 
nossos produtos em um sucesso no mercado internacional. Mas esses desafios ficam mais no 
âmbito das empresas. 



 
Mas não caberia ao governo o trabalho de divulgar nossos produtos no exterior? 
 
Alves – Há um ponto no qual eu insisto: o Brasil tem que ser identificado por um grupo de 
produtos. Não temos sequer uma marca que nos identifique lá fora. Coisa que vários países já 
têm, marca, logotipo e identificação. E nós não construímos. Os coreanos têm, não cabe aqui 
fazer propaganda. Os mexicanos estão começando a fazer, com os seus sucos, e nós ainda 
estamos elaborando esse processo. Isto significa que temos um caminho a desbravar. 
 
E o que fazer para recuperar esse tempo? 
 
Alves – Em primeiro lugar, temos um mercado interno que nos dá um suporte para as oscilações 
das exportações, o que é positivo. Mais importante do que isso, temos um parque produtivo já 
razoavelmente sofisticado e, principalmente, temos uma mão-de-obra qualificada e que acredita 
no trabalho como forma de ascensão social. Condições nós temos. Agora, precisamos ter políticas 
econômicas adequadas que viabilizem disputar esse mercado. 
 
É possível falar em crescimento das exportações e até mesmo na participação em blocos, como a 
Alca, sem discutir sobre o protecionismo? 
 
Alves – Exatamente por isso falei das discussões desses blocos, da Alca e da União Européia. Para 
diminuir esses bloqueios, teremos que negociar. As barreiras são antepostas e isso a gente 
diminui negociando na estruturação desses blocos. E o momento é agora, porque depois não 
teremos essa chance. 
 
Dá para pensar em Alca sem levantar essa questão ? 
 
Alves – Não dá. Se não negociarmos bem, vamos perder espaço. É uma disputa mais importante 
do que o mundial do futebol, pois estamos definindo o nosso jogo. Estamos diante de uma 
negociação que já estava prevista e definida. Está previsto que a discussão da Alca vai até 2004 e 
que, no ano de 2005, as regras preestabelecidas serão aprovadas pelos legislativos dos países 
membros e que, em 2006, o bloco começa a operar. 
 
Mas dá para imaginar a Alca sem lembrar que os Estados Unidos insistem em proteger, por 
exemplo, a sua laranja e a indústria farmacêutica local? 
 
Alves – A gente precisa enxergar a Alca de outra forma, não apenas como mecanismo de acesso 
ao mercado. Não basta discutir em quanto vai ser definida a tarifa de importação e exportação, 
todo o mundo só fala nisso. Isso é um ponto importante, mas não o único. Temos que discutir as 
barreiras protecionistas, discutir os padrões técnicos, a questão da propriedade intelectual, está 
na pauta também a questão das licitações públicas. Tudo isso vai dar mais ou menos condições de 
acesso ao mercado. Qual seja o nosso sucesso nessas condições, esse também será o nosso 
sucesso no comércio exterior. 
 
Um ano de discussão é o suficiente para preparar a participação dos países na Alca?  
 
Alves – Uma parte já está em discussão há algum tempo, em função do prazo final que foi 
estabelecido. E os governos estão discutindo. Não é muito divulgado, mas periodicamente 
ocorrem rodadas de discussões. Agora, nós temos que ser competentes nessas discussões, pois é 
dessa competência que vai resultar o nosso melhor acesso e sucesso internacional no âmbito da 
Alca. 
 
 
 
 



E em relação ao acordo com a União Européia? 
 
Alves – A mesma coisa se aplica à discussão da formação do bloco Mercosul e União Européia. É 
claro que alguns temas vão ser diferentes. Na Europa vai-se discutir muito sobre os subsídios 
agrícolas, mas a temática é bem parecida.  
 
Esse bloco também tem prazo para entrar em operação? 
 
Alves – Não há um prazo formalmente preestabelecido, mas os europeus dizem: nunca depois da 
Alca. Portanto, até 2005 isso tem que ficar pronto. 
 
Mas, voltando a insistir, o senhor acredita que os Estados Unidos venham a abrir mão da sua 
postura protecionista em relação a alguns produtos? 
 
Alves – Essa é uma negociação que está sob a égide da legislação do comércio. Os americanos 
não terão condições de impor, mas terão que contar com a aprovação por consenso dos 33 outros 
países. Dessa forma, um grupo que não concordar pode inviabilizar a discussão da Alca. E nós 
temos um poder de barganha maior em relação aos outros países, porque o Mercosul é 
constituído por quatro países. Então, todos têm direito a um voto. Já nós temos garantidos 
quatro, pois pela própria legislação do Mercosul devemos votar em conjunto. Portanto, são quatro 
votos de vantagem. Deveríamos explorar esse poder de barganha que temos no âmbito da Alca e 
no âmbito da União Européia. 
 
A nossa política tributária é um fator que atrapalha o desenvolvimento das exportações no país? 
 
Alves – A tributação atrapalha no momento da produção. Quando o produto chega no porto não 
há mais tributos para exportar. Mas, não adianta usar o argumento de que a exportação não é 
tributada, porque a empresa brasileira carrega esse fardo no seu dia-a-dia. Ela carrega uma carga 
tributária muito alta para se estruturar e funcionar. Somos um dos países que apresentam a 
maior carga tributária do mundo, sem que isso represente um benefício na prestação de serviços 
públicos. Esse é um problema que se reflete no custo dos produtos e atrapalha também a 
exportação. 
 
A Reforma Tributária também será um fator que irá ajudar a aumentar as exportações? 
 
Alves – Certamente ajudaria e nos tornaria mais competitivos. Não podemos esquecer que, hoje, 
a ferramenta para o país crescer, gerar mais emprego, melhorar a renda e o bem-estar da 
população é a exportação. O endividamento não é mais possível, pois já estamos no limite do que 
é possível se endividar. Aquela forma fechada que o Brasil implantou durante 40 e 50 anos 
também não é mais viável no mundo de hoje. Então, restou a ferramenta do comércio exterior. 
 
Mas a questão dos tributos não é o único obstáculo para o desenvolvimento do comércio exterior 
no país. Quais seriam os demais problemas? 
 
Alves – Temos vários fatores que interferem no custo Brasil. A logística é um deles. Hoje, a 
logística é fundamental para o sucesso de qualquer operação. Não basta ter preço e qualidade, 
oferecer um produto competitivo se ele não tiver condições de chegar a tempo em seu local de 
destino. Este é um dos nossos grandes problemas, até porque a logística assumiu uma nova 
importância no mundo globalizado. Muitas mercadorias chegam ao mercado em 24 a 48 horas e, 
às vezes, demoramos semanas para exportar um produto. Estamos perdendo a oportunidade de 
exportar alguns produtos alimentícios, como outros países já estão fazendo. E quando eu falo de 
outros países, não estou me referindo a países desenvolvidos, são países da América Latina, como 
o Chile, cujas frutas exportadas para a Europa e os Estados Unidos chegam em 48 horas nos seus 
destinos. Enfim, quando o assunto é logística, ainda somos incipientes, o que inviabiliza o 
desenvolvimento do comércio exterior. 



 
Além da logística, quais os outros problemas que interferem no custo Brasil? 
 
Alves – A burocracia. Nos Estados Unidos, para exportar um produto é necessário preencher 
apenas um formulário. No Brasil, são mais de 30. Então são coisas que dificultam o comércio 
exterior e que no fundo acabam elevando o custo para o Brasil. Com isso, nós deixamos de 
ganhar muito dinheiro, de criar muitos empregos e de crescer economicamente em virtude dessa 
burocracia. 
 
Para resolver essa situação, o governo não precisaria elaborar uma reforma? 
 
Alves – É uma reforma e é uma pena que ainda não se esteja ouvindo falar sobre isso. Diminuir a 
burocracia é fundamental para acabar com esse gargalo do setor. 
 
Qual o outro problema que afeta o custo Brasil? 
 
Alves – Finalmente a questão do financiamento à exportação. Os juros no Brasil são altíssimos. 
Todo país tem o seu mecanismo de financiar a exportação, mas nós ainda não. Está certo que o 
BNDES está começando a assumir esse papel, mas ainda estamos no início de um longo processo. 
 
Como os setores de comércio e serviços podem ajudar no crescimento das exportações? 
 
Alves – Quando a gente fala em serviços, estamos falando em seguros, bancos e consultorias, são 
subsetores nos quais somos competitivos, mas a nossa inserção externa é muito tímida. Já em 
relação ao comércio, na minha opinião, estamos caminhando para o comércio de comodities de 
alguns alimentos e, nesse sentido, o setor perde espaço para a área industrial. 
 
O que a classe empresarial pode fazer para ajudar no desenvolvimento do comércio exterior no 
país?  
 
Alves – O problema final é que o empresário brasileiro ainda vê a exportação apenas como um 
mecanismo acessório. Só usa esse comércio exterior como acessório do comércio interno. 
Deveríamos ter uma mentalidade mais focada, com mais ênfase na exportação, pois essa é uma 
fonte importante de recursos, é um mecanismo para o crescimento econômico. Precisamos 
começar a pensar a exportação serviços, como consultoria e serviços bancários, já que somos 
muito desenvolvidos e capacitados nesses setores. 
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