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Crítico de motivações políticas e ideológicas nas negociações comerciais do governo, o
embaixador Rubens Barbosa, ex-chefe da representação diplomática do Brasil em Washing-
ton e presidente do Conselho Superior de Comércio Exterior da Federação das Indústrias
do Estado de São Paulo (Fiesp), propõe a transformação da Câmara de Comércio Exterior
(Camex) em órgão assessor da Presidência da República, a exemplo do que ocorre com
o United States Trade Representative (USTR), o Ministério de Comércio Exterior nos
Estados Unidos. Só assim, em seu entender, o governo demonstraria vontade política para
que a Camex pudesse coordenar efetivamente o comércio externo. O embaixador não
acredita na possibilidade de o Brasil firmar acordos bilaterais significativos com países fora
do Mercosul, na esteira do fracasso da Rodada de Doha, sem que haja flexibilidade das
regras do bloco. Nesta entrevista, em que discute os obstáculos ao avanço do intercâmbio
comercial brasileiro, Barbosa revela que a Fiesp já faz lobby junto ao Congresso americano
para reduzir a sobretaxa de US$ 0,54 por galão sobre o álcool exportado pelo Brasil.



Conjuntura Econômica — A Câmara de Comércio Ex-
terior (Camex) tem contribuído efetivamente para a
coordenação da política de comércio exterior, dispersa
por diversos órgãos do governo?
Rubens Barbosa — A Camex foi criada, em 1995, com
o objetivo de aumentar a coordenação institucional
da política de comércio exterior, dispersa em mais de
20 órgãos ministeriais e regulamentado por milhares
de atos legais. Vinculado sucessivamente à chefia
da Casa Civil e, a partir de 1998, ao Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, o
colegiado nunca desempenhou plenamente sua função
coordenadora nas diferentes áreas relacionadas ao
comercio exterior, nem a de um foro ministerial para
a definição da estratégia de negociação externa.

A atuação falha da Camex seria devida ao fato de ela ser
integrada apenas pelos ministros da Casa Civil, Desen-
volvimento, Relações Exteriores, Fazenda, Agricultura
e Planejamento?
A Camex é integrada não somente pelos ministros,
mas pelos secretários executivos desses ministérios
e por comissões especializadas. A Camex, em suas
diferentes fases, encontrou dificuldades para exercer
suas funções em virtude de impedimentos institucio-
nais, em especial no âmbito do Ministério da Fazenda.
Atualmente, a coordenação é difícil pela independên-
cia de certos órgãos, como a Receita Federal, e pelo
fato de as decisões sobre a estratégia de negociação
externa, por exemplo, terem sido contaminadas por
considerações ideológicas e de política externa e não
de interesse comercial.

O que fazer para dinamizar a Camex?
A confusão entre os interesses da política externa e os
comerciais na negociação externa colocou o Itamaraty
no centro do processo decisório, substituindo, na prá-
tica, a Camex na discussão e na definição da estratégia.
É chegado o momento de considerar seriamente essa
questão. Tendo em mente a conveniência de fortalecer
a Camex, a melhor solução seria a transformação
do colegiado em um órgão assessor do presidente da
República, a exemplo do que ocorre com o USTR
nos Estados Unidos. Poderia ser criada a figura do
presidente da Camex, vinculando-o diretamente à
Presidência da República. Não seriam necessárias
grandes mudanças na legislação que criou o colegiado,
visto que as competências continuariam as mesmas.
A legislação que regula a Camex faz do colegiado o
órgão verdadeiramente competente para comandar o
comércio exterior no Brasil. Faltou até aqui vontade
política para aplicar a lei e tornar o Conselho de
Ministros da Camex o foro para discutir e aprovar a

estratégia de negociação externa e as políticas inter-
nas relacionados com o comércio exterior. Os muitos
órgãos da administração federal que têm competência
legal para editar normas e resoluções, em muitos casos,
exercem suas atribuições sem coordenação com a área
de comércio exterior, dando prioridade apenas aos
seus interesses setoriais.

Se o setor privado, por meio de suas entidades de classe,
tivesse maior participação na Camex, poderia haver a
adoção de medidas concretas para estimular as expor-
tações?
O setor privado está representado na Camex em uma
de suas comissões. O problema situa-se, de um lado,
no grau de representatividade dos integrantes dessa
comissão e, de outro, na maneira como o governo
encara o trabalho que poderia ser desenvolvido pela
comissão. Na maioria dos casos, as reuniões servem
para comunicar decisões governamentais e não para
discutir e interagir com o setor privado.

A promoção comercial hoje não é tão ativa como ontem.
Porquê?
Com a criação da Agência Brasileira de Promoção de
Exportações e Investimentos (Apex), no Ministério do
Desenvolvimento, desde o início do governo atual, o
trabalho de promoção comercial ficou dividido com
o Itamaraty. Acontece que a Apex tinha recursos
para promover eventos no exterior e assim o fez, em
muitos casos, sem coordenação com o Ministério das
Relações Exteriores. O Itamaraty pode dar o apoio
institucional, mas não tem recursos para promover
adequadamente o produto brasileiro no exterior. Além
do mais, nos dias que correm, o apoio institucional
do governo para o empresariado privado se concentra
mais na obtenção de grandes contratos de obras públi-
cas para empresas construtoras brasileiras. A época da
promoção comercial, como era entendida há 20 anos,
terminou, superada pelo dinamismo do setor privado
em buscar mercados no exterior.

Qual o papel que o setor privado poderia ter nessa
área?
O setor privado, em novos mercados na Ásia e na Áfri-
ca, ainda necessita do apoio governamental, sobretudo
para conseguir contratos de serviços. Falta, entretanto,
maior foco do empresariado para pressionar o governo
para um tipo de assistência que permita identificar
nichos de mercado.

A Fiesp tem organizado missões ao exterior. Quais são
os resultados concretos disso?
A Fiesp tem participado de missões comerciais



acompanhando o presidente Lula em visitas oficiais
a diversos países amigos. Missões especiais organiza-
das pela Fiesp têm propiciado centenas de encontros
empresariais no setor industrial em países como a
Itália, Peru, Argentina e, proximamente, o Japão. O
resultado concreto tem sido alguns contratos, mas,
principalmente, a abertura de novos canais de comu-
nicação direta com os empresários do país visitado.

Essas missões, se tivessem respaldo oficial, poderiam
servir como entendimentos preliminares com vistas a
acordos bilaterais do Brasil com terceiros países fora do

Mercosul? Isso exigi-
ria mudanças no Tra-
tado de Assunção de
1991 ou protocolos
subseqüentes?
Como disse, hoje
prevalecem motiva-
ções políticas e ideo-
lógicas nas nego-
ciações comerciais.
Os empresários têm
pouca influência na
definição da estra-
tégia de negociação
externa. Não creio
que, como regra ge-

ral, os entendimentos no nível privado conduzam a
negociações de acordo bilaterais com terceiros países
fora da região. O governo anuncia que está iniciando
negociações com o Marrocos, Egito e Jordânia, países
de pouca expressão comercial para o Brasil. Os enten-
dimentos do Mercosul com outros países, ou blocos
regionais, como a União Européia, são conduzidas
com uma única voz. Prevalece até aqui a Resolução
23/2000 que impede que os países-membros negociem
individualmente. Dada as diferenças de atitude dos
integrantes do Mercosul em relação ao livre-comércio
(o Brasil mais ofensivo e a Argentina mais defensiva),
torna-se muito difícil avançar em negociações de
acordos bilaterais de livre-comércio com países fora da
região. Recentemente o presidente Lula, reconhecen-
do essas dificuldades declarou: "Temos de construir
consensos no limite do possível, mas sem abrir mão da
soberania, fazendo os acordos bilaterais que cada país
entenda ser melhor." Não fica claro o que o presidente
tem em mente.

Por falar em Mercosul, a Argentina tornou-se o segundo
maior mercado individual para o Brasil — elevação de
36,10% de nossas vendas para o país vizinho nos pri-
meiros seis meses deste ano em comparação com igual

período de 2007. Esta situação é sustentável, em vista do
pesado déficit argentino (US$ 4,99 bilhões no semestre)
no comércio bilateral?
Creio que sim. O importante não é o desequilíbrio na
balança comercial entre os dois países, que tenderá a
repetir-se em virtude do tamanho das duas economias,
mas o crescimento do comércio nos dois sentidos. A
Argentina nunca exportou tanto para o Brasil, nem o
Brasil para a Argentina.

Verifica-se também que as exportações para outros
vizinhos vêm crescendo aceleradamente, como para
o Paraguai, a Venezuela, o Peru e a Colômbia. Um
acordo de livre-comércio no âmbito da América do Sul
é viável?
O comércio do Brasil com seus parceiros na região está
crescendo significativamente. A América do Sul foi,
em 2007, o principal parceiro do Brasil, à frente da
Europa e dos Estados Unidos. A região é um mercado
nobre, já que cerca de 80% das exportações brasileiras
são de produtos manufaturados. O acordo Mercosul-
Comunidade Andina de Nações (CAN) é um passo
inicial na direção de uma área de livre-comércio na
América do Sul. Por outro lado, no âmbito da Aladi,
começou a discussão para a constituição de um espaço
de livre-comércio na região até 2019.

Depois do fiasco recente da Rodada de Dona, a União
Européia (UE) poderia concluir um acordo com o Mer-
cosul ou com o Brasil e outros países do bloco separa-
damente?
O fracasso de Doha mostrou o equívoco da estratégia
de negociação comercial seguida pelo governo brasi-
leiro nos últimos seis anos. O Itamaraty privilegiou
a negociação comercial multilateral, até certo ponto
de forma justificável, porque alguns temas sistêmicos
de nosso interesse, como subsídios e regras de defesa
comercial, como antidumping e salvaguardas, são
tratados somente no foro da Organização Mundial do
Comércio (OMC). Negociações para acordos regionais
e bilaterais foram deixados em segundo plano. Ao con-
trário da maioria dos outros países — México, Chile,
Estados Unidos, China, Japão e União Européia como
um bloco econômico —, que negociaram acordos de
livre-comércio regionais e bilaterais, o Brasil se isolou
e não conseguiu negociar nenhum acordo bilateral,
nem individualmente, nem no âmbito do Mercosul.
No caso das negociações entre o Mercosul e a União
Européia, declarações de natureza política a favor de
um acordo entre os dois blocos vão continuar, mas
estamos ainda longe de uma negociação concreta que
liberalize o intercâmbio bilateral. A agenda nessas
negociações é a mesma da de Doha: abertura para



produtos agrícolas e redução de subsídios no mer-
cado europeu e liberalização de bens industriais e
serviços nos países do Mercosul. Não é muito difícil
imaginar que as mesmas dificuldades que impediram
o acordo em Genebra vão dificultar o avanço com
a União Européia. Novas propostas européias para
a inclusão de regras relacionadas com o comércio,
como propriedade intelectual, investimentos, sociais
e de meio ambiente, poderão dificultar ainda mais o
avanço desses entendimentos.

Já com relação aos EUA, principal parceiro do Brasil, a
participação das vendas para o mercado americano tem

caído. Qual a razão disso?
As exportações brasileiras para o mercado americano
estão se desacelerando há alguns anos. Elas crescem,
mas a taxas cada vez menores. O fato é grave porque,
junto com a América do Sul, os Estados Unidos são
um mercado nobre, pois absorvem quase 80% de
nossos produtos manufaturados. Essa tendência de
redução pode ser explicada pelo câmbio apreciado,
tornando nossos equipamentos menos competiti-
vos, pela falta de agressividade do setor privado
no mercado americano e também pela ausência de
uma política de promoção comercial no maior, mais
aberto e mais dinâmico mercado do mundo. A desa-
celeração da economia americana poderá acentuar
essa tendência.

Há um descompasso nas vendas externas brasileiras.
As exportações no período janeiro-julho atingiram
US$ 111,09 bilhões, um aumento de 27,2% em relação

ao mesmo período do ano passado, graças, principal-
mente, às vendas de commodities. Mas as importações
cresceram 52,1%, chegando a US$ 96,45 bilhões. Isso
preocupa?
Caso a economia internacional prossiga a desacelerar e
o câmbio no Brasil continue a se valorizar, a tendência
é o aumento das importações a taxas mais altas do que
a das exportações. Como conseqüência, o superávit
comercial que no ano passado foi de US$ 40 bilhões
deverá diminuir em 2008 para algo entre US$ 20
bilhões e US$ 25 bilhões e cair ainda mais em 2009,
tendendo para zero. O rápido e drástico enxugamento
do superávit comercial é um dos fatores que influen-
ciou o crescente déficit nas contas correntes. Mantida
essa tendência, o déficit nas contas correntes, se não
houver redução dos gastos públicos federais, poderá
adquirir contornos preocupantes nos próximos um
ou dois anos.

Há quem afirme que o mercado brasileiro é fechado. O
fato é que, com a valorização do real, as tarifas alfandegá-

rias deixaram de ser uma barreira eficaz. As importações
de automóveis, por exemplo, tiveram uma elevação de
115% nos primeiros sete meses deste ano, custando ao
país US$ 2,88 bilhões, apesar de pagarem tarifas de 35%
ad valorem. Como o senhor vê essa questão?
Hoje, tarifa deixou de ser uma barreira efetiva no
comércio exterior. A valorização do real tem um
efeito mais forte e significativo sobre a indústria do
que a liberalização que viria na Rodada de Doha. Até
aqui, os setores que mais sofreram com a apreciação
da moeda foram os intensivos de capital. Os demais,
de uma forma ou de outra, conseguiram se ajustar
pelo crescimento da
d e m a n d a ex t e rna ,
de parte dos países
em desenvolvimento,
sobretudo dos emer-
gentes (China, índia e
Rússia) e pelo aumento
dos preços no mercado
internacional. Caso
a apreciação cambial
continue por mais tem-
po, sem dúvida, vamos
pagar um preço alto a
médio prazo.

O Brasil paga US$ 0,54
por galão de sobretaxa nas exportações de álcool anidro
para os EUA. O senhor acha que o setor sucroalcooleiro
deveria fazer lobbyjunto ao Congresso americano para
reduzir ou eliminar esse encargo?
A Fiesp e a União da Indústria de Cana-de-açúcar
(Única) estão fazendo um trabalho de lobby junto ao
Congresso americano. Os resultados são limitados
porque o Congresso vive uma onda protecionista que
não vai esmaecer tão cedo. Exemplo disso foi a recente
aprovação da lei agrícola que aumentou significativa-
mente os subsídios para produtos agrícolas na direção
contrária dos esforços desenvolvidos na Rodada de
Doha. Nesse contexto, penso que os Estados Unidos
somente retirarão as restrições protecionistas ao eta-
nol brasileiro quando a produção do etanol a partir
do milho não for suficiente para atender a crescente
demanda pelo combustível renovável no mercado
americano. As campanhas conduzidas pelo setor pri-
vado brasileiro nos Estados Unidos são importantes
para chamar a atenção do protecionismo, mas terão
pouco efeito prático sobre o Congresso. Esse é um
tema de segurança nacional e as mudanças ocorre-
rão na medida em que os interesses dos americanos
ficarem afetados e o governo e o Congresso decidirem
mudar a atual legislação.
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