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OPINIÃO

O governo de Dilma Rousseff se inaugura em meio a
incertezas ante a economia global. A recuperação de
EUA e Europa é lenta. A dependência no crescimento
dos Brics, com ênfase na China, por demais arrisca-
da. É com este panorama que a presidente deve dar
sentido prático à expansão da economia brasileira e
ao resgate da dívida social.

A opção pelo mercado interno por parte do Brasil
tem sido cantada em prosa e verso. Seria a responsável
pela maneira incólume com que passamos pela “gran-
de recessão” de 2008. Isso leva alguns a concluírem ser
um erro a internacionalização da economia brasileira.
Que não importa a pequena ênfase que o Brasil confere
a mercados externos. Nada mais equivocado. A China
também atravessou a crise de cabeça erguida — e os-
tenta 60% de seu PIB relacionado ao comércio exterior.

Muitos acreditam que a baixa participação do Bra-
sil no comércio mundial (menos de 1%) e do comér-
cio exterior no Brasil (17% do PIB) é fruto do prote-
cionismo dos ricos. Tal injustiça só poderia corrigir-
se por negociações do tipo “governo-a-governo”,
como as tratativas União Europeia-Mercosul.

No entanto, há questões prévias, ainda mais impor-
tantes que o resultado das negociações. O Brasil quer
fazer do comércio exterior sua principal via de inserção
na economia global? Desejamos que o comércio exte-
rior se torne ferramenta para a construção de poupança
nacional e de recursos para investir? Países de maior
êxito na progressão de seu PIB nos últimos 30 anos:
1 - lograram acesso privilegiado a grandes mercados
mediante acordos bilaterais;
2 - implementaram parcerias público-privadas que
combinam a atração de Investimentos Estrangeiros
Diretos (IEDs) à capacidade exportadora, e
3 - efetivaram agressiva diplomacia empresarial arti-
culando Estado e setor privado.

Coreia do Sul, China e Chile acresceram suas ren-
das nacionais de maneira dramática sem ênfase a ne-
gociações pluri ou multilaterais. Apostaram em
acordos bilaterais. Montaram seus próprios exércitos
de promoção comercial.

Temos de substituir noções simplistas, como “o
mercado pode ser interessante para o Brasil se bar-
reiras forem eliminadas”, por questões como “qual
nossa estratégia mesmo num mundo protecionista?”

A história econômica ensina que a internacionali-
zação traz mais êxito do que atrelar-se dogmatica-
mente ao mercado interno. Cabe aprender essa lição.

Para tanto, há um “quarteto” de prioridades:
1 - facilitação da legislação interna para empresas de
vocação exportadora;
2 - ênfase nos aspectos logísticos a serem contem-
plados pelas PPPs;
3 - recursos humanos especializados na promoção
comercial e atração de IEDs, e
4 - fortalecimento de micro e pequenas empresa me-
diante consórcios exportadores.
Eis os primeiros — e elementares — passos rumo à
conquista do mercado global. ■

Rumo ao exterior

A assimetria internacional não
deve representar “desculpa
paralisante” para nosso
esforço de comércio exterior

Murillo de Aragão
Cientista político e presidente
da Arko Advice Pesquisas

Criado em 1991, o Mercosul está fazendo 19 anos. Vale
lembrar que sua fundação resulta de esforços de mais
de três décadas das nações envolvidas. Temos muito
o que comemorar. O Mercosul é um inegável sucesso.
Tanto econômico quanto cultural e humano. Desne-
cessário dizer que o intercâmbio de produtos e servi-
ços na região aumentou sobremaneira.

Até agora, o Mercosul cumpriu os objetivos de re-
duzir — e, em muitos casos, eliminar — as barreiras
tarifárias e não tarifárias no comércio intrazona,
adotando a Tarifa Externa Comum e tornando-se
uma União Aduaneira. O entendimento das caracte-
rísticas peculiares dos povos também melhorou mui-
to com o avanço do turismo inter-regional.

Com os ventos da democracia soprando na Améri-
ca do Sul, a base política do Mercosul foi ancorada no
Tratado de Assunção e consolidada no Protocolo de
Ushuaia, assinado em 24 de julho de 1998. Esse pro-
tocolo consiste num compromisso democrático entre
Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai. Bolívia, Vene-
zuela e Chile são membros e associados ao bloco.

Destaco também a iniciativa no âmbito da Unasul,
que estabeleceu, em novembro, um protocolo com
sanções diplomáticas, políticas e comerciais tendo
em vista se prevenir contra qualquer golpe de Estado
ou tentativa na América do Sul. Entre as sanções pre-
vistas estão restrições ao comércio, fechamento de
fronteiras e suspensão de operações aéreas.

Assim, além dos ganhos econômicos, o compromis-
so com a democracia representa um progresso de inesti-
mável valor que o Mercosul trouxe à região. Porém, ain-
da há grandes objetivos a serem enfrentados: a coorde-
nação de suas políticas macroeconômicas, a liberaliza-
ção do comércio de serviços e a livre circulação de mão
de obra e de capitais. É preciso também combater a bu-
rocracia, que paralisa as iniciativas da sociedade.

Penso que o Mercosul, seguindo o exemplo que
presenciei no Conselho de Desenvolvimento Econô-
mico e Social da Presidência da República (CDES),
deve buscar estimular o diálogo entre os atores so-
ciais. Tanto dentro do Bloco quanto no âmbito do
próprio Mercosul, criando um conselho de represen-
tantes da sociedade civil dos países membros.

É fundamental, também, gerar mecanismos de fi-
nanciamento regional que visem fomentar o comér-
cio intra-regional e iniciativas tais como microcrédi-
to, crédito consignado e linhas de financiamento
para a pequena e a média empresa.

Na esfera cultural, o ponto central é reconhecer que a
cultura é a via expressa do mundo contemporâneo, por
onde passa o melhor das relações humanas. E, por fim,
existe a questão inescapável da educação. Vale lembrar
que os índices da educação na AL deixam a desejar e que
o futuro nos desafia a melhor educar nossos filhos. Con-
sidero que temos ainda outros desafios, como o de au-
mentar a visibilidade do Mercosul no mundo e promover
o fortalecimento institucional do Bloco, reforçando, por
exemplo, o Parlasul e dando consistência a uma agenda
social que estimule a redução das desigualdades. ■

Desafios do Mercosul

Os objetivos devem incluir
integração das matrizes
energéticas, obras de infraestrutura
e maior harmonia entre as leis

Marcos Troyjo
Presidente da Wisekey-Brasil
e doutor em sociologia das
relações internacionais pela USP

Vícios de interpretação vêm prejudicando o Brasil há
bom tempo. Por ausência de um bom entendimento dis-
seminou-se a ideia de que um gestor público eficiente é
necessariamente um gastador e, assim, suas iniciativas
ou obras exigem um antecipado aporte de dinheiro, o
que, em termos de governo, se traduz em aumento de
imposto. Ainda por vício que remonta à cultura patrimo-
nialista, o país não exige que a gestão pública incorpore
metodologias e processos adotados pela iniciativa priva-
da, priorizando estudos, análises e competências antes
da tomada de qualquer grande decisão. Com isso, alar-
ga-se o espaço para os que procuram brechas para gastar
mais. São raros os perfis que têm coragem de repetir a fa-
mosa sentença de Tancredo Neves: “é proibido gastar”.

Bom exemplo disso é a retomada da discussão sobre
a volta da CPMF, maldoso imposto que onera as ca-
deias produtivas. Criado para subsidiar a saúde, nunca
cumpriu a sua função. Desde o início, o montante ar-
recadado não foi suficiente para o governo oferecer
serviços de saúde com qualidade. O imposto, que
atingiu R$ 40 bilhões anuais, demonstrou que esse
tipo de verba vinculada alimenta a ineficiência, per-
mite desvios e mascara problemas. Embora extinta há
apenas três anos, não são poucos os que querem res-
suscitá-la. Tentam esconder a verdade: a questão não
é falta de recursos e, sim, a má gestão.

A carga tributária, já elevada, tende a subir com o
crescimento do PIB. Os que querem a volta do imposto
esquecem ou fingem não se lembrar que, ao ser extinto
o tributo, o governo elevou a alíquota do IOF e, com
isso, aumentou a arrecadação. Só neste ano, o brasilei-
ro pagou um valor acima de R$ 1,27 trilhão e trabalhou
mais de 120 dias para sustentar a máquina pública. A
arrecadação será recorde e, repetimos, haverá dinhei-
ro para ser direcionado à saúde, desde que haja com-
petência para administrá-lo.

A volta da CPMF não é bom sinal para um governo
em início de mandato. Trata-se de mais um ônus que
recai sobre a sociedade, mostrando a ausência de efi-
ciência na gestão pública. Há preocupação em au-
mentar a arrecadação e em burocratizar os processos
em detrimento do desenvolvimento do país. Os ser-
viços de saúde podem melhorar sem qualquer novo
imposto. Para tanto, é preciso acabar com o inchaço
da máquina pública e eliminar os gastos com o que é
claramente improdutivo.

O país não precisa de novo imposto. Não adianta ex-
pressar o sofisma de que o imposto constitui meritória
contribuição social para a saúde. Por isso, a sociedade
civil, empresários e empreendedores devem se mobili-
zar para evitar que o Brasil ingresse, mais uma vez, na
contramão. O Fórum Permanente em Defesa do Em-
preendedor já se comprometeu com os vários segmen-
tos da economia a levar ao governo a posição contrária à
CPMF. A realidade mostra que a hora é de planejamento
e não de gastança e desperdício. O momento exige efi-
ciência, que deve se traduzir em mudanças no campo
da gestão. Eficiência é, em suma, um dever prioritário
do novo ciclo governativo que se aproxima. ■

CPMF e má gestão

A carga tributária no Brasil é
alta, maior do que a de qualquer
emergente e mais pesada que a
de economias como Japão e EUA

José Maria Chapina Alcaz
Presidente do Sindicato
das Empresas de Serviços
Contábeis e de Assessoramento
no Estado de São Paulo (Sescon)
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