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Mesmo com os tropeços e desentendimentos na América do Sul e nas negociações 
internacionais, o futuro do Brasil, segundo os cenários do governo e do setor privado, terá 
abertura maior para a competição dos produtos importados, e mais integração com os países 
vizinhos, em áreas não diretamente ligadas ao comércio, como a imigração. Os impasses nos 
esforços mais ambiciosos de abertura comercial em que estão engajados os negociadores 
brasileiros não impedirão a queda progressiva das tarifas de importação, segundo avisam 
autoridades no Itamaraty.   
 
A redução das tarifas e o aumento da concorrência dos importados são vistos como pontos 
positivos por uma parcela cada vez maior do governo, que conta com esse movimento para 
estimular a busca de competitividade e incorporação de tecnologia nas empresas e para 
reduzir o fluxo líquido de dólares ao país, um dos responsáveis pela depressão nas cotações do 
dólar em relação ao real.   
 
O governo ainda tem esperança de que possa ser alcançado um acordo na rodada de 
liberalização comercial entre os países sócios da Organização Mundial do Comércio (OMC), a 
chamada Rodada Doha. Dos resultados dessa negociação dependerão os possíveis avanços no 
acordo de livre comércio com a União Européia, cujos negociadores já anunciaram a disposição 
de dar prioridade às discussões na OMC.   
 
Paralelamente, o Brasil seguirá negociando acordos pontuais, de redução de barreiras, como 
com a Índia e África do Sul, e de livre comércio, como com Israel e os países árabes do 
Conselho de Cooperação do Golfo. Há planos de, a partir de 2007, buscar oportunidades de 
liberalização também no comércio com os países asiáticos.   
 
Na OMC, sob forte ceticismo dos analistas internacionais, os técnicos dos governos têm 
avançado lentamente em definições sobre fórmulas para redução de tarifas de importação de 
produtos industriais e agrícolas e redução dos subsídios agrícolas. Já há consenso, por 
exemplo, sobre a extinção dos subsídios à exportação; e os países parecem concordar em fixar 
tetos para os demais subsídios por produto (e não tetos globais, como hoje).   
 
"O acordo da Rodada Doha sairá, pode sair com um grau de ambição mais baixo, mas sairá", 
acredita o subsecretário-geral para Assuntos Comerciais e de Tecnologia do Ministério de 
Relações Exteriores, Roberto Azevedo. Para ele, nas condições atuais da negociação, as 
concessões já aceitas pelos países já garantiriam a rodada de liberalização "mais ambiciosa" 
da história.   
 
Um ponto notável nesses esforços é a concordância do Itamaraty com os integrantes da 
equipe econômica na opinião de que as tarifas de importação perderam a importância como 
instrumento de proteção à indústria. Isso não impede medidas de emergência como o 
aumento decretado recentemente nas tarifas de importação de confecções e calçados, de 20% 
para 35% . O aumento foi justificado como reação à concorrência chinesa, mas não atende às 
queixas dos dois setores. Como argumenta Azevedo, "a política externa não vai resolver a 
competitividade do parque industrial brasileiro".   
 
O avanço das negociações comerciais no mundo tende a eliminar progressivamente as 
barreiras tarifárias à importação e exigir dos países medidas para melhorar a infra-estrutura 
usada pelos produtores e as condições de competição dos fabricantes no país. As necessidades 



de aumento da competitividade também devem levar a pressões por reduções de tarifa de 
importação.   
 
Os obstáculos a novos esforços de liberalização acontecem também no front interno e 
aparecem quando se aproxima a concretização de algum acordo, como nas negociações com o 
Conselho de Cooperação do Golfo, que o governo espera concluir até junho. Essa expectativa 
provocou forte movimentação da indústria petroquímica, que alerta para um possível colapso 
no setor com a futura concorrência do poderoso parque petroquímico planejado pelos árabes, 
com matéria-prima abundante e barata.   
 
Em todo acordo, notam as autoridades, o governo é acusado de timidez pelos setores 
"ofensivos", competitivos e interessados na abertura comercial, como os produtores agrícolas; 
até que a negociação se aproxima do fim, e, como acontece agora no caso dos países árabes, 
os setores "defensivos", ameaçados pela concorrência externa, entram em campo, com a 
exigência de que os negociadores recusem as demandas dos futuros parceiros comerciais.   
 
No caso do parceiro mais desejado por uma parcela importante do empresariado, os Estados 
Unidos, o Itamaraty vê como impossível um acordo de livre comércio, não por motivos 
ideológicos, mas pelo desinteresse dos próprios americanos. Os Estados Unidos, argumentam 
os diplomatas, vêem o Brasil como uma potencial ameaça no setor agrícola (assim como a 
China, no setor industrial), e não cogitam fazer concessões para o comércio de produtos nesse 
setor, além de incluir produtos de interesse do Brasil, como aço, têxteis, calçados, produtos 
químicos, açúcar e etanol.   
 
Enquanto fala em buscar oportunidades comerciais, o governo, com apoio de parte do setor 
privado, tende a contornar os impasses no Mercosul e na América Latina, a partir deste ano, 
com maior ênfase nas chamadas "outras dimensões da integração", como define o assessor 
internacional da Presidência da República, Marco Aurélio Garcia. Há forte tendência em 
estender à toda a região os acordos de imigração já firmados entre os sócios do Mercosul, que 
facilitam o trabalho e moradia de imigrantes nascidos nos países vizinhos. A grande população 
de brasileiros em países como Paraguai e Bolívia serve de argumento para convencer as 
autoridades das vantagens dessa maior abertura aos movimentos migratórios dentro do 
continente, que, acreditam os assessores de Lula, deverão estimular avanços também na 
integração cultural, e até previdenciária, na América do Sul.   

 
Leia mais: 
 
Brasil deve aproveitar novas frentes competitivas, diz Barros de Castro  
 
A China, mais que um novo motor de crescimento econômico, traz uma mudança profunda na 
economia mundial, e o Brasil é um dos países mais bem situados para aproveitar as novas 
tendências, garante o economista Antônio Barros de Castro, assessor especial da diretoria do 
BNDES. Ele lembra que a emergência da China está mudando os preços relativos, o perfil e a 
forma de atuar das empresas capitalistas, os mecanismos de progresso técnico, entre outras 
tendências. O Brasil deve aproveitar novas frentes competitivas, como a indústria do petróleo 
e gás e a do biocombustível, e setores tradicionais terão de se "reposicionar", alerta.   
 
Barros de Castro, que não participa da definição da atual política industrial brasileira, apesar 
de ser um dos principais especialistas em desenvolvimento, coordena no BNDES um grupo 
encarregado de dissecar o êxito chinês e avaliar as respostas possíveis do Brasil ao fenômeno. 
Ele constata características, no Brasil, que permitem ao país aproveitar as novidades do 



modelo de produção desenvolvido na Ásia e tirar partido das vantagens brasileiras em matéria 
de recursos, estrutura industrial e mercados.   
 
"O mundo vinha claramente evoluindo na direção da economia do conhecimento", comenta. "O 
progresso técnico se guiava pela busca de preços-prêmio, que garantem grandes retornos, 
resultantes de produtos com novas propriedades, novo design", explica. Esse modelo foi 
alterado pelo sucesso da estratégia da China, com a atração de empresas multinacionais, a 
princípio beneficiadas pelo baixo custo de mão-de-obra, e o desenvolvimento de empresas 
locais com apoio estatal, os "dragõezinhos", como os chama Barros de Castro.   
 
Esses "dragõezinhos", com menor acesso aos mercados externos e mais voltados à emergente 
massa de consumidores na China, têm propriedades novas, que ditam as novas tendências na 
economia mundial. Elas se reúnem em distritos industriais de dimensões "chinesas", 
superiores às de outros países, com compartilhamento de tecnologias e grandes economias de 
escala; mantêm íntima relação com os centros de pesquisas e têm forte apoio do Estado, que 
força associações com empresas estrangeiras e não interfere na gestão, mas determina metas 
e dá estabilidade aos negócios.   
 
Uma das principais conseqüências da atuação dessas empresas chinesas foi o desenvolvimento 
de métodos de produção e distribuição assentados no baixo preço final, adotando 
conhecimento de ponta ou tecnologias primitivas compensadas com custo barato de mão-de-
obra. Esse pragmatismo permitiu grande variedade de produtos, adaptados às condições do 
mercado, e gerou uma forte redução dos preços de bens de consumo, para atender à classe 
média chinesa que recebe 120 milhões de membros a cada nova década.   
 
A queda dos preços dos manufaturados, que baixou o preço dos aparelhos de CD, por 
exemplo, de US$ 300 a US$ 30, permite a venda aos consumidores de baixa renda da China, 
mas também aos da África, ou do Brasil, e libera os orçamentos familiares para maiores gastos 
com comida, energia elétrica, água, ou outros produtos, como borracha natural. "Não cabe 
dúvida de que o deslocamento para cima dos preços de um número crescente de matérias-
primas é para durar", prevê Barros de Castro. "Por trás dele está essa mutação chinesa e o 
fato de que ela tem tudo para durar décadas."   
 
Ao contrário de países que sofrem com esse aumento nos preços de matérias-primas, o Brasil, 
diz Barros de Castro, é dono de "bilhetes premiados", com vastos recursos naturais, em um 
mundo onde a China subverte a lógica, ao comprar caro e vender barato, com crescimento 
econômico. Tanto a exploração das reservas de petróleo e gás quanto o uso da cana-de-açúcar 
para produção de etanol e energia tendem a aproveitar a crescente demanda mundial, e a 
gerar enorme demanda por produtos e serviços dentro do Brasil, inclusive máquinas, peças e 
softwares, diz ele.   
 
No caso dos biocombustíveis e alimentos, como leite e carne, o Brasil investe em avanços 
tecnológicos que poderão reduzir os custos de alimentos e de energia produzida de fontes 
renováveis, além de abrir novos mercados, como fez a China com produtos industrializados. O 
BNDES já registra três grandes projetos, da ordem de US$ 2 bilhões, para produção de 
materiais plásticos a partir do açúcar de cana, relata Barros de Castro. (SL)   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 5 mai. 2008, Rumos da Economia, p. F6 
 


