
Brazilian foreign policy will nave to adjust to the new realities of the XXI century, to a different power game as well
as to a more competitive world economy. It will also have to acknowledge the real position of the country in the
global scene, half way between the developing and the developed world. This means new responsibilities as well
as new legitimate claims. Mercosul keeps being a priority. It will have to go through a soul searching exercise to
decide what it really wants to be: a free trade area or a customs union and draw the necessary conclusions from
such a decision. The possible scaling down or postponement of the Doha Round will impose the negotiation of
new bilateral and sub regional arrangements to open up markets for Brazilian exports.

Já se tornou uma banalidade dizer que
estamos vivendo um momento de acelera-
ção da História. Mas é menos trivial e mais
complexo decifrar o sentido desta acelera-
ção, identificar as transformações que está
provocando, as demandas novas e premen-
tes que está gerando para Estados, organi-
zações, empresas e mesmo indivíduos. De-
safio ainda maior é tirar as conseqüências
dessas transformações para as políticas de
Estado, particularmente a política externa.

A capacidade de entender o processo
global e seu rumo, antecipar decisões e po-
líticas, dar uma resposta adequada às no-
vas realidades é, em boa medida, o que
distingue o êxito do fracasso, a capacida-
de de liderar ou ser objeto dessas transfor-
mações. Os países que lograram colocar os
seus barcos na direção da correnteza tive-
ram mais chances para recolher as vanta-
gens da globalização; outros, que parecem
querer navegar contra a maré, enfrentam
dificuldades, quando não ficam à margem
do rio. No primeiro caso estão, por exem-
plo, a China, a índia e bom número de na-
ções asiáticas. No segundo, alguns países
da América Latina e da África.

O cenário internacional no início do sé-
culo XXI é uma realidade nova e qualita-

tivamente diferente. É marcado por uma
multiplicidade de atores e ampla diversi-
dade de temas. Foi-se o tempo em que, co-
mo ensinava Raymond Aron, a presença do
Estado nacional na cena mundial era con-
duzida por dois personagens, o diploma-
ta e o soldado. Hoje, ao lado desses dois
atores principais, os agentes econômicos
atuam, de forma quase desimpedida, em
escala planetária; os representantes da so-
ciedade civil formam uma rede transnacio-
nal na defesa de interesses específicos; as
diferentes seitas religiosas constituem ver-
dadeiras corporações multinacionais; e os
órgãos de comunicação, também interna-
cionalizados, se dirigem a uma opinião pú-
blica internacional que se constitui fora
das fronteiras dos Estados ou mesmo con-
tra eles.

A decisão da Fitch ou Moody's para
elevar ou reduzir a classificação de risco
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de um país, ou conceder-lhe o status de
investment grade, pode ter mais relevância
do que um financiamento do FMI ou do
Banco Mundial. Uma campanha do Hu-
man Rights Watch ou da WWF pode ter
mais impacto do que uma condenação da
própria ONU. O compromisso do consu-
midor com a proteção do meio ambiente
ou a condenação ao trabalho infantil po-
dem ter mais eficácia em vedar ou favore-
cer o acesso de um produto ao mercado
do que as tarifas negociadas no âmbito da
OMC - basta recordar a resistência ao uso
das sementes transgênicas. A campanha
empreendida pelo Brasil para a flexibili-
zação das regras de propriedade intelec-
tual, em matéria de saúde pública, possi-
velmente não teria b. êxito que alcançou
não fosse a parceria com organizações da
sociedade civil, como a Oxfam.

No mundo pós-Guerra Fria, o antago-
nismo entre duas visões de mundo e dois
pólos de poder cedeu lugar a uma multi-
polaridade econômica, política e mesmo
cultural, ainda que não militar. O jogo de
poder é outro, mais flexível e cambiante,
compondo, como se convencionou chamar,
geometrias novas e variáveis, que se fazem
e desfazem a cada momento, em razão de
cada tema. A superação do conflito bipo-
lar removeu a rigidez nas alianças e o con-
gelamento do poder mundial a que se re-
feria com boa razão Araújo Castro. Em vez
do branco ou do preto, as relações inter-
nacionais compõem várias tonalidades de
cinza.

As relações entre os Estados Unidos e
a União Européia ora são de convergên-
cia e de aproximação, ora de conflito e de
afastamento. O intercâmbio entre os paí-
ses em desenvolvimento e os pólos mun-
diais de poder por vezes dá a impressão
de reviver um conflito Norte-Sul, outras ve-
zes configura uma multiplicidade de ar-
ranjos regionais de cooperação e de comér-
cio. Os países emergentes, por sua vez, ora
unem seus esforços na promoção de obje-

tivos comuns, como o multilateralismo e a
multipolaridade, ora se afastam na defesa
de interesses específicos, como se eviden-
ciou na recusa da China à ampliação do
número de assentos no Conselho de Segu-
rança da ONU.

Neste novo momento, China e índia,
assim como Brasil, México e África do Sul,
assumem novas responsabilidades e recla-
mam novos direitos. O desafio para as po-
tências dominantes estará na capacidade
de acomodar a emergência dos novos ato-
res, tanto no plano econômico quanto no
político, em alguns casos, também no mi-
litar. Até agora tem prevalecido a prudên-
cia, especialmente no caso da China. As
grandes potências, Estados Unidos à fren-
te, têm preferido o engagement à conten-
ção. Resta saber se, no momento em que a
China consolidar sua posição econômica e
militar e postular uma presença correspon-
dente na esfera política, as portas lhe serão
abertas. Cabe indagar também se, quando
isto ocorrer, Estados Unidos e Europa con-
tinuarão juntos e aceitarão que o eixo he-
gemônico de poder, hoje dominantemente
bipolar, se transforme num triângulo. Para
os países em desenvolvimento em geral, e
para os chamados emergentes em particu-
lar, a pergunta que se coloca está em saber
se poderão efetivamente influir sobre o
funcionamento das instituições internacio-
nais e sobre a elaboração das regras que
presidem aos temas de seu interesse. Isto
nem sempre foi fácil, mas a experiência de
anos recentes mostrou que é possível. Ela
evidenciou também que os ganhos nos ta-
buleiros das negociações não terão valia se
não encontrarem resposta eficaz na mobili-
zação dos recursos nacionais necessários
para tirar proveito das oportunidades cria-
das, especialmente no campo do comércio.

De qualquer forma, o novo cenário dei-
xa claro que algumas idéias e conceitos
básicos, com os quais havíamos aprendi-
do a pensar a política mundial, como Ter-
ceiro Mundo, conflito Norte-Sul, alianças
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ou parcerias estratégicas, que costumavam
povoar os comunicados diplomáticos - e
por vezes ainda o fazem - ficaram esvazia-
dos de conteúdo, perderam sua função po-
lítica e, em vez de ajudar a entender, obscu-
recem a compreensão das novas realidades.

No plano interno, as transformações são
também profundas e trazem igual impacto
sobre a formulação e condução da política
externa. O enfraquecimento das funções
tradicionais do Estado, diante da circula-
ção mais rápida de capitais, produtos e
serviços de um lado e da vertebração da
sociedade civil de outro, impõem novos
desafios e responsabilidades ao Estado-
Nação, tão ou mais relevantes do que as
anteriores. Não se trata mais de proteger a
economia nacional do fluxo internacional
de capitais e de mercadorias, mas de regu-
lar, impor limites e coibir abusos, assim co-
mo criar as condições para que as empresas
nacionais possam competir interna e exter-
namente. O fortalecimento da sociedade ci-
vil fez as organizações não-governamentais
não apenas influenciarem o debate sobre a
agenda internacional, como manifestarem a
pretensão, muitas vezes legítima, de parti-
cipar das decisões. Empresários e líderes
sindicais, intelectuais e representantes de
ONGs tornaram-se assim parceiros indis-
pensáveis da política externa. Um envolvi-
mento mais efetivo de agentes econômicos
nas negociações comerciais em que o Bra-
sil esteve ou está engajado teria certamen-
te contribuído para a conclusão de mais e
mais amplos acordos comerciais.

A participação ativa das forças vivas
da sociedade, da economia e da cultura na
política externa suscita uma questão cor-
relata que é a da diplomacia pública. Muito
do que o Brasil visa a obter em sua inser-
ção internacional depende de uma imagem
adequada no exterior. A aspiração legíti-
ma em assumir novas responsabilidades e
funções relevantes no processo decisório
internacional, a possibilidade de atrair in-

vestimentos de qualidade, ampliar o nú-
mero de turistas estrangeiros ou agregar
valor aos produtos de exportação, entre
outros objetivos, dependem da capacida-
de de falar não apenas aos governos, mas
também à sociedade: à mídia, aos meios
culturais, aos agentes econômicos, às ins-
tituições da sociedade civil, assim como a
eleitores e consumidores. A construção da
Marca Brasil, sobre a qual muito se fala,
mas pouco se faz, tornou-se uma pré-con-
dição para o êxito da inserção econômica
do Brasil no plano internacional.1 Em su-
ma, a diplomacia pública, à qual damos
em geral limitada atenção, é hoje um dos
eficientes instrumentos da ação externa
do País. Ela precisa receber prioridade, fo-
co e continuidade, assim como represen-
tar uma articulação entre os limitados es-
forços do governo e os da sociedade.

As profundas transformações nos ce-
nários internacional e interno, no'início do
novo século, têm de ser levadas em conta
na construção de nossa visão do mundo, na
formulação e condução da política exter-
na. O desafio está em conciliar princípios
e diretrizes que sempre animaram a ação
externa do País às novas circunstâncias
mundiais. O Brasil é um país de marca-
das tradições diplomáticas. O compromis-
so com o multilateralismo, a busca da mul-
tipolaridade, o respeito à soberania e à
não-intervenção, a primazia do direito in-
ternacional sempre orientaram a diploma-
cia brasileira. Continuam, com mais razão,
válidos no mundo global do século XXI. A
estas diretrizes tradicionais, mas nem sem-
pre seguidas nas relações entre os povos,
a sociedade moderna acrescentou algumas
novas, especialmente a universalização dos
direitos humanos e da proteção ao meio
ambiente, causas que o Brasil tem hoje o
orgulho de esposar, ao mesmo tempo em
que lamenta que alguns países, como os
Estados Unidos, busquem fugir das obri-
gações decorrentes das teses que foram os
primeiros a defender.
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A prioridade da política externa tem
sido e deve continuar a ser nossa região. A
política do Prata dominou a diplomacia
do Império. Desde a sua criação, em 1991,
o Mercosul tem sido o foco da política ex-
terna brasileira. Mas qual Mercosul? O que
prefere retroceder a um acordo de livre
comércio ou o que avança para completar
a união aduaneira? O que dá marcha à ré
em direção a formas variadas de protecio-
nismo ou o que se propõe a avançar para
novas etapas de integração? O Mercosul
dos 4, dos 5, dos 6, ou agora dos 8? O Mer-
cosul que deseja realizar arranjos de livre
comércio no hemisfério ou o que rejeita li-
minarmente a hipótese de um acordo com
os Estados Unidos? O que promove obje-
tivos políticos comuns ou o que está divi-
dido em relação aos caminhos a seguir? O
que é fiel à sua cláusula democrática ou o
que sugere o ingresso de um país que só
conhece um primeiro-ministro há 47 anos?

O Mercosul passa pela crise mais séria
desde a sua fundação. Não se trata apenas
da proliferação de contenciosos comerciais
e de diferenças políticas tópicas. Trata-se
da falta de uma visão compartilhada e de
uma crise de identidade. Se perguntarmos
a cada um dos seus membros o que espe-
ra da União Aduaneira, receberemos res-
postas divergentes, senão antagônicas. A
solução não pode estar em artifícios, es-
tratagemas, concessões ou seduções para
manter juntos países que aparentemente
desejam caminhar separados. Está sim em
recolocar as questões fundamentais que
deram origem ao processo de integração
regional e tirar as suas conseqüências ne-
cessárias. Queremos ser uma zona de livre
comércio ou uma união aduaneira? Dese-
jamos promover uma visão política comum
de nossa região e sobre os tópicos centrais
da agenda internacional ou preferimos pre-
servar a liberdade para iniciativas unilate-
rais e mudanças erráticas? Se efetivamen-

te quisermos avançar na direção da inte-
gração, é preciso sustar o jogo de faz-de-
conta que tem consumido nosso tempo e
nossas energias nos últimos anos. Mais
do que isto, acabar com os sinais equívo-
cos e contraditórios que temos dado aos
cidadãos e agentes econômicos de nossa
região.

Na forma, somos uma área de livre co-
mércio. Na realidade, preservamos um nú-
mero substancial de exceções ao livre inter-
câmbio. Mais do que isto, a Argentina vem
introduzindo um número crescente de res-
trições às exportações de produtos originá-
rios do Mercosul, além de recorrer a uma
utilização abusiva das medidas de defesa
comercial. Na letra dos tratados, somos
igualmente uma união aduaneira. Na prá-
tica, mantemos setores inteiros - tais co-
mo bens de capital e de informática - num
processo de convergência que nunca se
completa, enquanto um importante seg-
mento produtivo, a indústria automobi-
lística, continua subordinado a um regi-
me de comércio administrado, concebido
como transitório, mas que se vai tornan-
do definitivo. O açúcar jamais foi incor-
porado ao Mercosul. O resultado é que
o emprego do etanol, a nova commodity
energética do século XXI, não está sendo
compartilhado entre os membros do acor-
do sub-regional.2 Como se não bastasse,
acabamos de adotar, sob o eufemismo de
Mecanismo de Adaptação Competitiva
(MAC), uma cláusula de salvaguarda,
instrumento estranho a uma união adua-
neira, além de formalmente questionável,
porque introduzido mediante uma reso-
lução da Aladi, sem respaldo nos parla-
mentos nacionais. As muitas exceções, der-
rogações e inovações injustificadas estão
acentuando a imprevisibilidade e a incer-
teza jurídica para os que realizam negócios
com o Mercosul, dificultando o estabeleci-
mento de uma rede estável de parcerias
empresariais e de interesses econômicos
na região.3
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Se quisermos ser efetivamente uma zo-
na de livre comércio, precisamos adotar
um cronograma público e transparente pa-
ra eliminar as suas exceções. Se quisermos
ser uma União Aduaneira, é necessário es-
tabelecer metas para a conclusão do pro-
cesso de convergência e para a incorpora-
ção à TEC dos setores que ainda estão fora.
Se quisermos aprofundar uma visão polí-
tica comum, será preciso coordenar posi-
ções nos temas de interesse regional e nos
itens prioritários da agenda mundial. Não
parece razoável, nem compatível com o ob-
jetivo de uma sintonia política, que o Brasil
lance sua candidatura ao Conselho de Se-
gurança sem consulta à Argentina, nem
que promova uma candidatura própria à
OMC, apenas para afastar a do Uruguai.

Para avançar, o Mercosul precisa de mais
e não menos competição. A tese de que a
concorrência não é possível onde existem
assimetrias entre as economias não tem
fundamento. Se assim fosse, Portugal e Es-
panha não teriam experimentado o êxito
que alcançaram em sua adesão à União Eu-
ropéia. Os países da América Central e do
Caribe não buscariam, como fizeram, uma
integração no âmbito da Alca. Nem faria
sentido que Peru e Colômbia, assim como
Paraguai e Uruguai, considerem de seu in-
teresse um acordo comercial com os Esta-
dos Unidos.

Se assimetrias existem, o que é fato no
Mercosul, o caminho não deve estar em res-
taurar a proteção, mas em reduzir os custos
da transição para as economias mais vul-
neráveis e buscar os instrumentos que pro-
movam a competitividade. O receituário é
conhecido, freqüenta os comunicados con-
juntos, mas tem sido olvidado na prática:

• o Brasil precisa eliminar as restrições que
ainda mantém às importações provenien-
tes de seus vizinhos menores, o Paraguai e
Uruguai;

• o programa de trabalho para 2004-2006 con-
templava objetivos relevantes a este respei-

to, mas pouco foi efetivamente realizado. Os
foros de competitividade (um dos progra-
mas previstos) constituem um instrumento
apropriado para transformar em coopera-
ção e complementaridade o que hoje é fonte
de contenciosos; infelizmente, apenas um
deles, o de madeira e móveis, foi criado;

• os fundos estruturais constituíram meca-
nismo eficiente para o avanço da União Eu-
ropéia; o Mercosul criou recentemente um
Fundo de Convergência Estrutural (Focem),
o que é um fato positivo; mas seus objeti-
vos são pouco claros e seus recursos limita-
dos e incertos, pois provêm dos orçamen-
tos nacionais;

• por fim, em vez de recorrentes intervenções
sobre o intercâmbio, seria preciso promover
uma aproximação entre as instâncias repre-
sentativas do setor privado e estimular par-
cerias empresariais, pois somente elas criam
a solidariedade de interesses que é o funda-
mento da integração.

Se a pergunta também for feita ao Bra-
sil, a resposta não será unânime. Alguns
preferem o retorno a um acordo de livre
comércio, a maioria tenderá a votar pela
união aduaneira. A segunda opção parece
o melhor caminho:

• no século XXI, a regionalização caminha la-
do a lado com a globalização; assim ocorre
na Europa, assim está acontecendo na Ásia.
Com tratados ou sem eles, as relações entre
vizinhos são mais intensas; em vez de am-
pliar o intercâmbio de modo desordenado,
é preferível organizar e dar um marco nor-
mativo a essas relações;

• a união aduaneira cria uma reserva de mer-
cado regional, em benefício dos exportado-
res dos países-membros;

• por fim, o Mercosul conta com forte apoio
dos meios políticos, que expressam a von-
tade da opinião pública na região.

A crítica normalmente feita à união
aduaneira vem da possibilidade de os paí-
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ses menores poderem exercer um poder
de veto sobre a capacidade de o Brasil ne-
gociar acordos bilaterais de comércio. Esta
hipótese é real no Mercosul, mas também
o é na OMC, onde o processo decisório dá-
se igualmente por consenso. Mas ninguém
imagina que a OMC possa ser bloqueada
pela intransigência de um ou alguns paí-
ses de menor desenvolvimento relativo. O
mesmo se aplica mutatis mutandis ao Mer-
cosul. Além disto e, à medida que o Mer-
cosul avança em direção a etapas mais
profundas de integração, será preciso co-
locar uma questão inevitável, qual seja a
ponderação de votos. Este mecanismo exis-
te na União Européia há muito tempo e é
condição para que a integração evolua na
direção de uma transferência de compe-
tências, por parte dos Estados membros, a
um órgão com atribuições supranacionais.

Se o Mercosul conta com inquestioná-
vel respaldo nos meios políticos, precisa
consolidar o seu enraizamento na socieda-
de. O processo de integração tem sua ori-
gem numa iniciativa político-diplomática.
Expandiu-se pela ação competente e deter-
minada das chancelarias. É hora de abrir o
Mercosul para as sociedades nacionais. In-
corporar um maior número de agentes eco-
nômicos e atores sociais ao processo de in-
tegração, construir uma visão e projetos
nacionais compartilhados.

do S.u!
Em vez de avançar em direção a uma

Comunidade de Nações, a América do Sul
caminha para a fragmentação. Um conjunto
de pontos de fricção, muitos dos quais des-
necessários, evidencia os ruídos no diálogo
entre vizinhos (Uruguai e Argentina, Bolí-
via e Brasil, Venezuela e Peru, entre outros).
O que está acontecendo? É difícil compreen-
der as tensões que vive a região, sem levar
em consideração três fatores, de natureza
diferente: a irrupção dos movimentos so-

ciais no cenário político latino-americano; o
fator divisivo representado pela Alca; e os
sucessivos desencontros no Mercosul.

A América Latina está vivendo um no-
vo momento. Os anos 1980 foram a déca-
da da redemocratização. Em seguida, nos
anos 1990, ocorreram as reformas econô-
micas. Agora é chegada a vez dos movi-
mentos sociais. As sociedades latino-ame-
ricanas prezam a democracia, deixaram
de rejeitar reformas liberalizantes, mas se
perguntam por que sua região está cres-
cendo menos do que a média das econo-
mias em desenvolvimento. Querem saber
quando o continente se verá livre das res-
trições fiscais que tolhem o investimento e
os programas sociais. Indagam com ansie-
dade quando chegará a hora de reduzir a
pobreza, as expressivas desigualdades de
renda e as discriminações raciais. A falta
de uma resposta convincente, tanto à di-
reita quanto à esquerda, salvo algumas ex-
ceções, como o Chile, está conduzindo a
uma crescente insatisfação social. Os po-
bres estão impacientes, disse o próprio di-
retor-gerente do FMI.

Não foram os generais que derruba-
ram governos na Argentina, no Equador e
na Bolívia. Foram os movimentos sociais,
a agitação da rua. A legitimidade de suas
demandas e a falta de um horizonte para
o seu atendimento estão por trás da cha-
mada esquerdização da América Latina.
Mais do que isto, estão condicionando as
eleições presidenciais e influenciado a po-
lítica externa em vários países.

Embora o termo "esquerdização" cor-
responda a uma evolução real, é equívoco,
pois designa situações diversas. Jorge Cas-
taneda - retomando a reflexão de Teodoro
Petkoff na Venezuela - chama a atenção
para duas vertentes de esquerda: uma, que
é herdeira da tradição marxista e inclui La-
gos, Lula e Tabaré Vasquez; outra, que se
inspira no populismo de Vargas e Perón e
tem seus seguidores em Kirchner, Chávez
e Evo Morales. A primeira tem uma agen-
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da interna, concentra-se no combate à po-
breza e na melhoria da saúde, educação e
habitação. Pode opor-se a Washington, sem
necessariamente estimular um conflito. A
segunda não tem propriamente um projeto
econômico, privilegia os programas assis-
tenciais e faz da ação externa um ingre-
diente da coesão interna. A política externa
pode constituir-se assim em fonte de insta-
bilidade, tensão, quando não conflito.

Um segundo fator está no caráter divi-
sivo que assumiu a negociação da Alca.
De um lado, é verdade que o processo ne-
gociador continha distorções que precisa-
vam ser corrigidas; de outro, no entanto, a
forma como se buscou redirecionar as ne-
gociações acentuou as divisões em vez de
atenuá-las. Sempre que colocamos nossos
vizinhos diante da opção entre os Estados
Unidos e o Brasil, formulamos um dilema
que não lhes convém, pois acham natural
estar bem com os dois. Diante deste dile-
ma, a resposta tem sido mais favorável
aos Estados Unidos do que ao Mercosul,
uma vez que os EUA estão negociando ou
já negociaram acordos de comércio com
mais de vinte países do hemisfério e obti-
veram termos e condições mais favoráveis
do que as que foram dadas ao Mercosul.
As divergências entre os que são a favor e
os que são contra a Alca estão reeditando
uma nova linha de Tordesilhas em nosso
continente.

Por fim, um terceiro dado está na crise
do Mercosul. Não se trata apenas da proli-
feração dos contenciosos comerciais, da re-
jeição ao livre comércio no setor automoti-
vo e da introdução de um mecanismo de
salvaguardas. Com o ingresso precipitado
e inusitado da Venezuela, o aceno para a
adesão de novos membros tão diferentes
quanto Bolívia, México e Cuba e a recor-
rente ameaça de defecção do Uruguai e do
Paraguai, instalou-se a imprevisibilidade
sobre os rumos do acordo sub-regional.

É inegável que algumas das forças que
atuam no cenário sul-americano extrava-

sam o âmbito de atuação da diplomacia
brasileira. Não obstante é forçoso reco-
nhecer que algumas das iniciativas que
tomamos, em vez de contribuir para a con-
vergência, alimentaram a divisão. Nossas
dificuldades com a Argentina remontam a
uma expectativa injustificada de Kirchner
de que o governo brasileiro viesse a apoiar
sua pretensão junto ao FMI. Acentuaram-
se a partir da intensa campanha para uma
vaga no Conselho de Segurança. A candi-
datura do Brasil à OMC provocou um
compreensível ressentimento em outro de
nossos aliados. Sem falar na candidatura
brasileira à presidência do BID, que reco-
lheu a preferência de apenas 6 entre os 28
membros do Banco.

Em vez de buscar uma liderança que
nossos parceiros parecem não desejar, me-
lhor seria preservar o papel moderador
que sempre exercemos, contribuir para o
entendimento e promover uma prosperi-
dade compartilhada, mediante incremen-
to do comércio e a integração da infra-es-
trutura regional.

Jean Monet, um dos pais-fundadores
da União Européia, chamou a atenção pa-
ra o fato de que a integração econômica
pressupõe uma base real. "A Europa não
se fará de uma só vez, nem a partir de
uma construção coletiva. Ela se fará me-
diante realizações concretas que criem
desde o início uma solidariedade de fato",
escreveu em 1943.4 Este era o propósito do
programa de investimentos em infra-estru-
tura física da América do Sul (URSA). Seu
âmbito, no entanto, restringiu-se e sua di-
nâmica arrefeceu. Alguns projetos bilate-
rais prosseguem. O BNDES continua a
financiar aqueles que contemplam expor-
tações de bens ou serviços brasileiros. Mas
faltam recursos para projetos efetivamen-
te regionais, pois a questão de um meca-
nismo multilateral de financiamento não
foi resolvida. O engajamento do BID e da
CAF está aquém do seu potencial. Por fim,
a ameaça da Bolívia em romper contratos
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e nacionalizar a exploração de recursos
naturais cria considerável incerteza para
investimentos em projetos de infra-estru-
tura na região.

O

e o
O Brasil se encontra a meio caminho en-

tre pobres e ricos, entre subdesenvolvidos
e desenvolvidos. Este fato inquestionável
tem de ser levado em consideração pela
política externa. De um lado, devemos a
solidariedade e queremos a parceria com
nossos irmãos em desenvolvimento; de ou-
tro, temos interesses e responsabilidades
que nos aproximam do mundo desenvol-
vido, as quais devemos assumir plenamen-
te, sem constrangimento ou demagogia.

As relações com a África ilustram a fal-
ta de continuidade em nossa política exter-
na. A atenção para com o continente africa-
no é esporádica e os resultados de nossas
ações são questionáveis. Nos anos 1970
estreitamos o intercâmbio, sobretudo no
campo econômico. Foi a década dos gran-
des projetos de engenharia e construção.
Com o advento da crise da dívida, porém,
o entusiasmo se transformou em oneroso
legado, consubstanciado em alguns bilhões
de dólares de dívidas inadimplentes.

Hoje assistimos à primazia das relações
políticas. O Brasil anunciou a abertura de
embaixadas em uma dezena de países.5 É
difícil atinar qual a razão desta expansão.
As relações bilaterais com esses países
têm pequena densidade política. O inter-
câmbio econômico é ainda menor. As ex-
portações brasileiras para a maioria deles
são insignificantes, da ordem de 20 mi-
lhões dólares por ano. As relações cultu-
rais, inexistentes. A única motivação plau-
sível está na campanha para um assento
permanente no Conselho de Segurança. O
esforço, contudo, parece não ter-se justifi-
cado, pois foi justamente o continente afri-
cano, ao lado de outros de nossos "aliados

estratégicos", como a China, que se opu-
seram à nossa pretensão.

A política africana é relevante pelas
muitas afinidades que temos com o conti-
nente. Mas precisa ser objeto de uma pro-
gramação de médio prazo, prioridades, fo-
co e continuidade. Com os países de língua
portuguesa temos logrado uma persistên-
cia nas políticas, assim como na coopera-
ção técnica e econômica. Com o continente
em geral, até há pouco, as oportunidades
pareciam pequenas. Hoje, além do inter-
câmbio cultural e do diálogo político, exis-
te um crescente potencial econômico, com
vários países:

• o mercado para produtos brasileiros está se
ampliando. A África cresceu no ano passa-
do a uma taxa de 5% em média, o dobro do
crescimento no Brasil;

• vários países oferecem atraentes oportuni-
dades de investimento, entre as quais so-
bressai o potencial de desenvolvimento do
mercado do etanol. Algumas economias ca-
rentes de petróleo apresentam boas condi-
ções para a produção do álcool; daí as opor-
tunidades de parcerias, não só no plantio da
cana-de-açúcar, mas também destilação, co-
mercialização e construção de usinas, além
do interesse comum no desenvolvimento do
mercado mundial para a nova commodity
que é o etanol.

As relações com a Ásia são complexas
e diferenciadas, pois incluem desde uma
economia altamente desenvolvida e um
importante parceiro do Brasil, como o Ja-
pão, até mercados de menor dimensão,
como o Vietnã. Estes países, no entanto,
apresentam em comum um considerável
potencial, no momento em que o dinamis-
mo da economia mundial parece deslocar-
se para o continente asiático. Temos clara
percepção das oportunidades de coopera-
ção econômica, científica e tecnológica com
a China. Mas por vezes subestimamos os
riscos e nos preparamos mal para enfren-
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tá-los, como foi o caso do reconhecimento
daquele país como economia de mercado.

As relações com os países emergentes
têm aumentado. A aproximação, em múl-
tiplos setores, no interior do grupo Ibas,6 é
um fato positivo. Uma coordenação políti-
ca mais estreita entre nações que apresen-
tam significativas convergências é decisi-
va para a reestruturação dos organismos
internacionais, seja no âmbito das Nações
Unidas, seja na esfera das instituições de
Bretton Woods. A revisão da arquitetura
do sistema financeiro, em que já estive-
mos mais empenhados, pode contribuir
para a estabilidade dos mercados, enquan-
to a democratização do processo decisório
nas Nações Unidas é condição para a mais
ampla cooperação internacional na pre-
venção e solução das crises políticas.

e

As relações com os Estados Unidos são
tradicionalmente intensas, por vezes difí-
ceis. Em certa medida constituem um pa-
radoxo. De um lado, compartilhamos um
conjunto de valores e princípios, como a
democracia, a economia de mercado, pro-
teção aos direitos humanos e ao meio am-
biente. Os grupos mais jovens tendem a
seguir padrões da sociedade norte-ameri-
cana, sobretudo culturais, como a música
ou o cinema. De outro, no entanto, descon-
fiamos dos Estados Unidos e guardamos
as seqüelas de um período, o da Guerra
Fria, marcado por pressões e ingerências
que alimentam até hoje vários fantasmas,
tais como o controle ou a invasão da Ama-
zônia, as políticas para dividir o Mercosul
ou barrar a trajetória do Brasil em direção
ao seu destino de uma potência média.

Nossas relações, ainda que lastreadas
numa densa teia de interesses recíprocos,
caminham muitas vezes ao sabor de con-
vergências ou divergências circunstanciais.
Não obstante, constituem um elemento de

definição da política externa, percebida,
por vezes, como mais próxima, outras ve-
zes, como mais distante de posições norte-
americanas. A "Política Externa Indepen-
dente", por exemplo, era independente em
relação a que ou quem? Era independente
em relação aos Estados Unidos.

O fato é que posições a priori, por vezes
ingenuamente favoráveis aos Estados Uni-
dos, outras vezes ideologicamente contrá-
rias, impedem uma avaliação isenta e rea-
lista do mérito próprio de temas da agenda
bilateral. E o caso da Alca. Como já foi dito,
o processo negociador continha distorções
que precisavam ser corrigidas. Muitas das
propostas colocadas pelos Estados Unidos
sobre a mesa de negociação são efetiva-
mente inaceitáveis, como também o são
muitas das propostas iniciais feitas por paí-
ses desenvolvidos na Rodada de Doha.

A rejeição à Alca, em certos meios polí-
ticos e acadêmicos, parte do pressuposto
de que um eventual acordo representaria
uma adesão a cláusulas contrárias ao inte-
resse nacional, dada a assimetria entre as
duas economias.7 A questão da assimetria
em acordos de comércio já foi abordada an-
tes. O que muitas vezes não é levado em
conta é que a paralisia nas negociações e a
falta de acordos comerciais alternativos es-
tão levando a um isolamento do Mercosul
em sua própria região. Perdemos, assim,
acesso relativo, tanto ao mercado de nossos
vizinhos, quanto ao dos EUA, o principal
importador de nossos produtos. O Peru,
por exemplo, aceitou condições mais favo-
ráveis no âmbito da Alca do que as conces-
sões que fez ao Mercosul. No primeiro caso,
80% do universo de produtos passa a tarifa
zero no momento da entrada em vigor do
acordo. No caso do Mercosul, apenas 3%.
De outro lado, a participação relativa das
exportações para os Estados Unidos no
conjunto das vendas externas brasileiras
caiu de 25% em 2002, para 19% em 2005.

Por conhecidas razões históricas, man-
temos com a Europa um amplo conjunto
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de afinidades, nos mais diversos campos,
na cultura, na política, na economia e no
próprio modelo social. As relações são flui-
das, a cooperação é intensa, os investimen-
tos de empresas européias no Brasil, diver-
sificados. O comércio poderia ser maior e
não é, em boa medida, em razão do prote-
cionismo agrícola. A título de ilustração, a
exportação de carne para a União Euro-
péia, fora da quota, paga uma tarifa de
170%. De modo semelhante ao que ocorre-
ria nas relações com os Estados Unidos, a
conclusão de um acordo comercial entre, o
Mercosul e a União Européia forneceria a
base concreta para a ampliação de comér-
cio e dos investimentos e a criação de uma
rede de interesses econômicos que ajuda-
ria a promover o crescimento do país.

Multilateralismo

A inclusão dos novos atores ao proces-
so decisório é um passo relevante para
a afirmação do multilateralismo. Neste
campo, a diplomacia brasileira tem de-
sempenhado, tradicionalmente, um papel
construtivo. Em anos recentes, várias ini-
ciativas adotadas pelo Brasil são pertinen-
tes e justificadas, mas seus resultados fo-
ram modestos.

A proposta de um programa para o
combate à fome em escala mundial foi
bem recebida pela comunidade internacio-
nal. Mas não fomos capazes de formular
um mecanismo para viabilizar a captação
de recursos e sua utilização no combate à
fome. Realizaram-se encontros de alto ní-
vel e aprovaram-se resoluções nas Nações
Unidas mas, por falta de um projeto seu, o
Brasil acabou apoiando a proposta france-
sa de uma contribuição sobre os bilhetes
de aéreos, com o objetivo de financiar o
combate à AIDS, mecanismo que ainda não
chegou a ser implantado em nosso país. A
pretensão por uma vaga no Conselho de
Segurança é legítima, mas não logrou avan-

ço, a despeito da envergadura da campa-
nha que foi feita. A proposta de uma Co-
munidade Sul-Americana de Nações não
chegou a sair do papel. A convocação de
um encontro de líderes mundiais para
desbloquear a Rodada de Doha sequer en-
controu eco na reunião do G-8 em São
Petersburgo. Às vezes por falta de prepa-
ração, outras vezes por falta de seguimen-
to, o Brasil tem lançado iniciativas que se
esgotam nas suas intenções. Elas podem
ter alcançado repercussão interna, mas a
falta de resultados compromete a imagem
do país no exterior e a credibilidade de
sua diplomacia.

A OMC tem sido, desde o antigo GATT,
o cenário de uma ativa e competente pre-
sença brasileira. Em dezembro de 1990, o
Brasil liderou a retirada das delegações à
reunião ministerial de Bruxelas, pela insu-
ficiência das propostas dos países desen-
volvidos, interrompendo o processo ne-
gociador da Rodada Uruguai. Em 2003, o
Brasil foi um dos idealizadores da forma-
ção de um grupo de países em desenvol-
vimento para defender resultados efetivos
para a Rodada de Doha. O G-20 foi, sem
dúvida, um passo positivo, embora não
suficiente, para assegurar liberalização do
comércio agrícola. Alguns de seus mem-
bros, entre os quais a índia, opõem-se de
modo categórico à abertura de seus mer-
cados agrícolas, pondo em risco a unida-
de do grupo. Não obstante algum pro-
gresso, o desenlace da Rodada de Doha é
incerto, em face da suspensão das nego-
ciações em julho último. Dois aspectos de-
vem ser levados em consideração no que
diz respeito ao seu futuro.

Na hipótese de as negociações se con-
cluírem, subsiste uma incógnita, que é o
efeito China. Nas atuais circunstâncias, a
competitividade das manufaturas chine-
sas já é uma considerável ameaça. No caso
de uma liberalização generalizada das ta-
rifas industriais, a China poderá ser o gran-
de vencedor da Rodada e esta ameaça tor-
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nar-se um pesadelo. As exportações chi-
nesas na área de vestuário, confecção e
mesmo calçados já configuram uma con-
corrência acirrada, por vezes desleal, para
alguns milhares de produtores brasileiros.

As exportações de têxteis e confecção,
da China para os Estados Unidos, aumen-
taram em 43% de 2004 a 2005. Caso a eco-
nomia americana reduza sua taxa de cres-
cimento, como é provável, ou o dólar sofra
um declínio acentuado, como é possível,
os exportadores chineses buscarão com-
pensar as perdas no mercado norte-ameri-
cano com ganhos em outros, como o Brasil
e alguns dos países para os quais exporta-
mos, de modo a dar vazão ao substancial
aumento da produção, em decorrência dos
pesados investimentos que realizaram nos
últimos anos. Seja como resultado da con-
clusão da Rodada de Doha, seja em decor-
rência do ajustamento da economia norte-
americana, a concorrência dos produtos
chineses deverá tornar-se mais acirrada.
Nestas condições, o reconhecimento da Chi-
na como economia de mercado não parece
ter sido uma decisão avisada.8

A hipótese de a Rodada de Doha termi-
nar dentro do prazo previsto parece afasta-
da, a menos que seja concluído um acordo
consideravelmente menos ambicioso. O
mais provável é o seu adiamento, em face
de condições adversas no cenário interna-
cional. Os Estados Unidos enfrentam uma
correção de sua economia, que poderá re-
sultar em mais baixas taxas de crescimento
e, por conseguinte, em mais acentuadas
pressões protecionistas. A Europa, por sua
vez, continua a apresentar uma taxa de
crescimento modesta, da ordem de 2%, o
que explica em boa medida um desempre-
go elevado, da ordem de 10%, em vários
países. A esses dados da economia é preci-
so adicionar os ingredientes do calendário
político. O presidente Bush deverá enfren-
tar as eleições legislativas ao final do cor-
rente ano com baixos índices de aprovação.
A França, por sua vez, deverá realizar elei-
ções presidenciais em 2007.

Nessas circunstâncias, o fato de o Bra-
sil ter concentrado sua atenção na Rodada
de Doha, em detrimento das negociações
bilaterais para a abertura de mercados re-
levantes, cria desvantagens comparativas
para os exportadores brasileiros e impõe a
retomada dos entendimentos bilaterais e
sub-regionais.

O México foi um dos primeiros países a
celebrar um número expressivo de arranjos
bilaterais. Em 2002, já havia concluído qua-
se trinta. Os Estados Unidos, antes refratá-
rios à idéia, assinaram, durante a adminis-
tração Bush, 14 acordos de livre comércio e
estão negociando mais 11. A Ásia deverá
concluir, até fins de 2006, um emaranhado
de setenta tratados de livre comércio, a sua
maioria com a China.9 A própria União Eu-
ropéia segue o mesmo caminho. O Brasil,
no entanto, parece ainda não estar conven-
cido da relevância desses acordos.

O Mercosul já concluiu entendimentos
ou está em negociação com pouco mais de
uma dezena de parceiros: Comunidade
Andina, Marrocos, Egito, Paquistão, ín-
dia, África do Sul, Israel, países do Golfo,
entre outros. Poucos têm por objetivo o li-
vre comércio. Na maioria dos casos, a
abertura é limitada ou os mercados são
pouco relevantes. O acordo com a índia,
por exemplo, restringe-se a cerca de 800
linhas tarifárias. O do Peru, já menciona-
do, proporciona uma desgravação tarifá-
ria consideravelmente mais limitada e
lenta do que a prevista no acordo com os
Estados Unidos.

Em face da incerteza no que diz respei-
to ao desfecho da Rodada de Doha, o Bra-
sil precisa de novos acordos bilaterais ou
sub-regionais. O setor produtivo deman-
da novos mercados para suas exporta-
ções. A economia brasileira necessita de
mais importações para crescer mais. A
abertura não deve ser feita de modo uni-
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lateral e repentino, mas pela via da nego-
ciação, tanto com países em desenvolvi-
mento, quanto desenvolvidos.10

As razões para os modestos resultados
de nossos entendimentos bilaterais advêm,
em parte, de uma postura negociadora que
privilegia afinidades político-ideológicas,
em vez de interesses comerciais concretos.
A este respeito, é lamentável que não tenha
ocorrido o aprofundamento do acordo de
preferências celebrado com o México em
2002, como estava previsto. Este acordo pro-
piciou expressivo incremento das exporta-
ções brasileiras, especialmente no setor
automotivo. Em decorrência, o Brasil regis-
trou um superávit no intercâmbio bilateral
da ordem de 3,2 bilhões de dólares em 2005.

Yank e Nakahodo, em recente estudo"
propõem maior desagregação na compo-
sição das exportações brasileiras e compa-
ram a distribuição desses segmentos por
destino. O resultado mostra, na Ásia, um
expressivo incremento na exportação de
commodities, com destaque para produtos
alimentícios e minério de ferro; de outro
lado, uma ampliação do déficit brasileiro
no setor de manufaturas, particularmente
de alta e média-alta tecnologias. As ven-
das para esta região representam 23% das
exportações brasileiras de commodüies, en-
quanto a de produtos diferenciados é de
apenas 8,5%. Na América Latina, ao contrá-
rio, os números apontam para expressiva
participação dos segmentos de intensidade
tecnológica (33,8%). Já o percentual de com-
modüies é de 11,2%. Por fim, as exportações
de commodüies para o mercado norte-ameri-
cano representam 10,3% do total, enquanto
os produtos diferenciados se elevam a
27,9%. As análises de Yank e Nakahodo evi-
denciam que a "nova geografia do comér-
cio exterior" opera na contra-mão do objeti-
vo de agregação de valor aos produtos de
exportação.

Esses comentários não querem dizer
que a abertura e diversificação de merca-
dos, assim como a promoção do comércio
Sul-Sul não sejam positivos. Mas signifi-

cam que diversificação dos parceiros não
deve ser feita às expensas dos mercados
consumidores que absorvem o maior per-
centual de bens com alta agregação de va-
lor, que são exatamente os que geram maior
receita de exportação, mais alta remunera-
ção para a empresa e melhores salários
para o trabalhador. São nestes mercados -
América Latina e Nafta - que estamos en-
contrando mais dificuldades para manter,
ampliar ou lograr um acesso preferencial
para nossas exportações, em decorrência
dos desencontros no Mercosul,12 das divi-
sões na América do Sul e da paralisia ou
impedimentos reais na Alca.

Se os Estados Unidos absorvem com
aparente tranqüilidade o espantoso incre-
mento das vendas da China no setor de
têxteis e de confecções (43%), é porque tais
exportações não afetam necessariamente o
produtor norte-americano, mas deslocam
exportadores de terceiros países. As ven-
das brasileiras nesses setores já começam a
sentir o efeito China. Entre 2004 e 2005, as
exportações brasileiras de têxteis e confec-
ções para o mercado norte-americano au-
mentaram cerca de 1%, enquanto as ex-
portações totais subiram mais de 15%. A
obtenção de preferências tarifárias no mer-
cado norte-americano aumentaria a resis-
tência dos produtos brasileiros ante à con-
corrência da China. Se isto não ocorrer, é
possível, senão provável, que o Brasil perca
terreno em suas exportações de produtos
de baixa e média tecnologia, especialmente
calçados, móveis, têxteis e vestuário, exata-
mente aqueles com maior impacto sobre o
nível de emprego.

Não obstante essas considerações em
favor de acordos bilaterais ou sub-regio-
nais, as negociações não devem ser perse-
guidas a qualquer custo. Várias propostas
formuladas por países desenvolvidos, co-
mo as que visam a maior disciplina em ma-
téria de propriedade intelectual, são inacei-
táveis para o Brasil. Em outras áreas, no
entanto, o que pode parecer inaceitável ao
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negociador hoje, pode não ser amanhã. Na
Rodada Uruguai, por exemplo, imaginava-
se que a indústria têxtil não poderia convi-
ver com maior abertura. Na realidade, o
setor não apenas conviveu, como ajustou-
se e tornou-se mais competitivo. Na mesma
ocasião, os negociadores brasileiros opuse-
ram-se com obstinação ao fortalecimento
do mecanismo de solução de controvérsias
do então GATT, pois temiam que se tornas-
se um instrumento para forçar a liberali-
zação do comércio exterior brasileiro. Ho-
je, tornamo-nos ativos usuários e grandes
beneficiários dos painéis da OMC.

Celebrar acordos de comércio pode im-
plicar riscos. Mas deixar de fazê-lo também
traz perigos. Um deles é a saída de empre-
sas brasileiras para o exterior, de modo a
ganhar acesso a mercados consumidores
relevantes. Um produto têxtil, exportado a
partir do Brasil pode pagar uma tarifa de
importação de 17% nos Estados Unidos.
Este mesmo produto, se vendido a partir
da Guatemala, por exemplo, ingressa no
mercado norte-americano com isenção ta-
rifária. O resultado é que várias empresas
do setor têxtil estão deixando o país, com
prejuízo para as exportações e para a gera-
ção de empregos.

Conclusão

Num mundo em profundas transfor-
mações, cada vez mais complexo e com-
petitivo, a política externa precisa atuali-
zar-se para levar devidamente em conta
as novas realidades do século XXI. Não se

trata apenas de ajustar políticas, mas tam-
bém de dispor de instrumentos adequa-
dos para a ação diplomática. A consecu-
ção dos objetivos da política depende de
uma gestão moderna dos meios e méto-
dos de trabalho. Os novos desafios im-
põem um planejamento de médio prazo,
definição de prioridades, racionalidade dos
gastos e uma descentralização do proces-
so decisório. O maior ativo do Itamaraty
são seus recursos humanos, que devem
ser valorizados mediante a aceleração da
ascensão funcional por meio de critérios
objetivos.

Em resumo, a diplomacia precisa con-
ciliar as nossas melhores tradições com as
novas circunstâncias. Tirar proveito das
oportunidades do novo jogo de poder e
da economia transnacionalizada. Ter co-
mo premissa a real posição do país no ce-
nário mundial, assim como as aspirações
da sociedade, que busca legitimamente
participar da formulação e execução da
política externa. Fazer avançar, de modo
eficaz e realista, pretensões legítimas co-
mo a de ter voz e voto nas principais ins-
tâncias de decisão. Mas ter igualmente pre-
sente que a diplomacia é uma peça central
para o desenvolvimento e por isto precisa
estar afinada com as demandas da econo-
mia. Adotar as boas causas, empunhar as
boas bandeiras, formular um discurso per-
tinente mas, ao mesmo tempo, apresentar
resultados concretos que impulsionem os
objetivos de crescimento do país, o au-
mento do nível de renda da população e
uma diminuição das desigualdades inter-
nacionais.

Notas

1. É comum a confusão entre marca e logomarca, que
é apenas a expressão visual da marca. A Marca Brasil é
o conjunto de percepções, qualidades ou defeitos asso-
ciados à imagem do país.

2. Corremos o risco de que algo semelhante ocorra no
campo da tecnologia da informação e da comunicação.

A decisão estratégica sobre a tecnologia da televisão
digital aparentemente foi tomada sem articulação com
os nossos sócios no Cone Sul. Em vez do desenvolvi-
mento em comum de um importante mercado, pode-
remos alimentar a incompatibilidade tecnológica de
nossos produtos.

3. Ricardo Markwald, no seu artigo sobre a "Política
Externa Comercial do Governo Lula: o Caso do Merco-
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sul" traça um balanço entre os ativos e passivos da
integração regional nos últimos anos. Entre os ativos
destaca a Instalação do Tribunal Permanente de Revi-
são, a conclusão das negociações em matéria de servi-
ços, a aprovação do Protocolo de Contratações Públicas
e a incorporação de novos membros associados. Do lado
passivo, registra a falta de avanço na remoção das bar-
reiras não tributárias, o adiamento na adoção de disci-
plinas comuns para a produção ou o investimento, o
aumento das exceções na TEC, a frustração com a para-
lisação das duas negociações mais importantes (Alca e
EU). Em sua avaliação, o saldo é negativo. Revista Bra-
sileira de Comércio Exterior, abril-junho de 2005, p. 26.

4. Monet, Jean. Mémoires. Fayard, Paris, 1976, p. 355.

5. As novas embaixadas serão abertas nas seguintes
capitais: Adis Abeba, Cartum, Conacri, Cotonou, Dodo-
ma, laundé, Lomé, Lusaca, Malabo e São Tomé.

6. índia, Brasil e África do Sul.

7. Lula 2002, Concepção e Diretrizes do Programa de
Governo do PT para o Brasil, p. 22. ',

8.0 reconhecimento da China como economia de mer-
cado torna mais difícil a aplicação de medidas de defe-
sa comercial contra as exportações chinesas. A decisão
foi tomada no corpo de um memorando de entendi-
mento que. estabelece obrigações para os dois lados.
Uma corrente afirma que, juridicamente, o reconheci-
mento foi feito. Outra alega que não foram reunidas as
condições para a sua entrada em vigor, pois os chineses
ainda não cumpriram inteiramente a sua parte e não
foi assinada a resolução para a sua regulamentação.

9. Dados retirados do artigo "In the twilight of Doha",
The Economist, 29/07/06, p. 63.

10. A respeito da proposta veiculada de tempos em tem-
pos para uma rebaixa unilateral das tarifas de importa-
ção, vale recordar que, ao contrário do que muitos acre-
ditam, o nível de proteção brasileiro é relativamente
baixo. É preciso não confundir duas coisas distintas. Uma
é a abertura da economia, medida em termos do volume
de exportações e importações como um percentual do

produto. Sob este aspecto a economia brasileira (24%)
ainda é relativamente fechada, em comparação com a
de outros países emergentes, como a índia (30%), Ar-
gentina (35%), Rússia (40%), África do Sul (50%), Mé-
xico (57%), Coréia e China (70%). Outra coisa é o nível
de proteção. O Brasil não tem qualquer restrição não-
tarifária, inclusive quotas. Tampouco tem picos tarifá-
rios elevados, pois a sua tarifa máxima é de 35% (exce-
to alguns casos de defesa comercial), portanto abaixo
dos níveis da Coréia (50%), da índia (105%), sem falar
dos países desenvolvidos, como os EUA (acima de 100%)
e União Européia (170%). A tarifa média consolidada
ainda é relativamente alta (da ordem de 29%), mas a
aplicada está em 10,7%, no mesmo patamar da África
do Sul (10,4%) e da China (10,4%), mas abaixo da Co-
réia (12,4%), do México (16%) e da índia (30%), segun-
do dados da Avaliação da Estrutura Tarifária Brasileira,
publicada pela CNI, em outubro de 2005. Estudos rea-
lizados pela AEB vão mais além e indicam que a tarifa
média efetivamente cobrada é substancialmente me-
nor, em decorrência das muitas exceções e isenções de-
correntes de acordos bilaterais e de derrogações da
política industrial. Se o Brasil não importa mais, a ra-
zão certamente não está em sua estrutura tarifária,
como evidencia ainda o fato de a Argentina, com pra-
ticamente a mesma estrutura tarifária, que é a da TEC,
ter uma abertura de 35%.

11. "A dinâmica das exportações brasileiras: preços,
quantidades e destinos", artigo publicado na Revista
de Economia e Relações Internacionais da Fundação
Armando Álvares Penteado (FAAP), v. 5, n.19, de julho
de 2006.

12.0 ingresso da Venezuela no Mercosul poderia repre-
sentar a abertura de importante mercado consumidor
para os exportadores do Mercosul. O longo período pre-
visto para a convergência das tarifas da Venezuela aos
níveis do Mercosul, no entanto, torna os ganhos peque-
nos em confronto com o processo de desgravação no
âmbito do acordo de preferências já existente.

Text Box
Fonte: Política Externa, v.15, n.2, p.7-20, set./out. 2006.




