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VALORIZAÇÃO DAS MOEDAS EM RELAÇÃO AO DÓLAR

Variação acumulada entre 2009 e 2011
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O Brasil deu o primeiro passo
para trazer à luz a relação entre
as oscilações da taxa de câmbio
e sua influência direta no co-
mércio internacional de bens e
mercadorias. Ontem, as delega-
ções de pelo menos 21 países re-
presentadas no comitê de co-
mércio e finanças da Organi-
zação Mundial do Comércio
(OMC) aprovaram a requisição
brasileira para que sejam reali-
zados estudos e pesquisas, além
da formação de grupos de tra-
balho para analisar o tema. O
Japão se mostrou favorável à
proposta e é o único que enviará
aprovação formal ao pedido.

Ao trazer a discussão à tona,
o Brasil quer forçar uma cons-
cientização geral sobre os pro-
blemas que advém das políticas
de câmbio, com perda de com-
petitividade da maioria dos paí-
ses que têm sido impactados
com a forte valorização de suas
moedas frente ao dólar. A ideia
já havia sido defendida pelo mi-
nistro da Fazenda, Guido Man-
tega, em reunião do Fundo Mo-
netário Internacional (FMI), em
abril passado, e criticada por al-
guns países. O objetivo do Brasil
é que, com o passar do tempo,
seja possível chegar ao ponto de
levar os membros da própria
OMC a propor uma revisão das
tarifas comerciais em vigor.
Afinal, as vantagens comerciais
que se obtinha com as regras ta-
rifárias mínguam a partir do
momento em que a moeda local
torna-se mais forte.

Ao BRASIL ECONÔMICO, o se-
cretário de Assuntos Interna-
cionais do Ministério da Fazen-
da, Carlos Cozendey, calculou
que a moeda brasileira acumula
apreciação de 47% em relação
ao dólar desde 2005. Apenas
em 2009, ela chegou a 28% e a
33,8% quando comparação a
uma cesta de moedas. O movi-
mento teve continuidade no ano
passado, com valorização de
7,3% e 7,8%, respectivamente.
A variação, lembra Cozendey,
está ligada com a prática das
políticas monetárias fortemen-
te expansionistas — como taxa
de juros negativas ou ainda a in-
jeção de dólares no mercado
americano por meio da recom-
pra de títulos do governo —, o

OMC vai analisar efeito
do câmbio no comércio
Brasil convence 21 países que integram a organização a aprovar requisição sobre o tema

Governo
Para secretário de Assuntos
Internacionais do Ministério da
Fazenda, argumento é “falacioso”

O secretário de Assuntos Inter-
nacionais do Ministério da Fa-
zenda, Carlos Cozendey, afir-
mou que a União Europeia (UE)
está usando um argumento fa-
lacioso para tirar o Brasil de seu
Sistema Geral de Preferências
(SGP). Ontem, a UE confirmou
que vai eliminar os benefícios
tarifários concedidos ao país a
partir de 2014 por considerar
que o Brasil não é mais uma na-
ção pobre —hoje, 12% das ex-
portações brasileiras para a Eu-
ropa têm isenções. A medida,
que ainda precisa ser aprovada
pelo Parlamento Europeu, inclui
também Argentina, Rússia,
China, Índia e África do Sul.

que gera excesso de liquidez
global, alta nos preços das
commodities e, também, cana-
liza volumosos fluxos de capi-
tais voláteis para os emergentes.
Esse conjunto de ações acaba
levando à maior apreciação do
câmbio. “No caso da Rodada
Doha, os países desenvolvidos
iam reduzir suas tarifas para
produtos industriais em 20% na
média. Mas só essa desvaloriza-
ção do dólar já comeu tudo que
a gente iria ganhar.”

O lado mais estrutural para o
qual o governo brasileiro quer
chamar atenção é o de que as
regras do Acordo Geral de Tari-
fas e Comércio (GATT, na sigla
em inglês), em sua maioria, ain-
da são as mesmas criadas no
pós-guerra, em 1947. Uma épo-
ca em que ainda vigorava o sis-
tema de Bretton Woods, que
previa, entre outras regras, ta-
xas fixas de câmbio. “Portanto,
quando no artigo 15 do GATT se
menciona essa relação é sempre
pensando que existe uma regra
de taxa fixa e que, portanto, se
alguém fugir daquela regra vai
estar claramente manipulando
o câmbio e isso vai ter um efeito
sobre o comércio”, ressaltou
Cozendey. “Os países hoje são

livres para tratar de seu câmbio
de uma maneira praticamente
unilateral, que é um problema,
temos uma necessidade maior
de coordenação”.

Boas perspectivas
O embaixador Roberto Azeve-
do, chefe da delegação do Brasil
na OMC, se mostrou muito ani-
mado com a reunião no comitê
de finanças. De Genebra, ele
disse ao BRASIL ECONÔMICO que o
encontro superou as expectati-
vas, despertando o interesse de
representantes dos Estados
Unidos, União Europeia, Ar-
gentina e Índia. “Todos, sem
exceção, reconheceram a rele-
vância do assunto e a necessi-
dade de iniciar as discussões”,
afirmou, ressaltando que 21 de-
legações pediram para se pro-
nunciar, algo incomum nesse
comitê. Azevedo ressaltou que,
a despeito das sessões de estudo
que serão feitas na OMC, não
haverá mudança de fórum para
discutir assuntos cambiais. Os
outros organismos internacio-
nais como o Fundo Monetário
Internacional (FMI) e o Banco
Mundial (Bird) poderão ser sub-
sidiados com os dados e compi-
lações da OMC. ■

“Os países hoje são
livres para tratar
de seu câmbio de
maneira praticamente
unilateral, que
é um problema.
Temos necessidade
de coordenação

Carlos Cozendey,
secretrário de Assuntos

Internacionais do
Ministério da Fazenda
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