
DISCURSO QUE O PRESI
DENTE Barack Obama 
fez no fim de janeiro so
bre o estado da União, 
tradicional fala anual 

aos congressistas, teve, como poucas 
vezes se viu nesse tipo de pronuncia
mento, um forte tom de proteção à eco
nomia americana. As palavras do ho
mem mais poderoso do mundo — tra
tando de temas como barreiras tarifá
rias e incentivos para que empresas 
americanas repatriem fábricas instala
das no exterior —, por si sós, já acende
riam a luz amarela no livre comércio 
internacional. Mas elas ganharam mais 
relevância porque este é um ano de 
eleição presidencial nos Estados Uni
dos. A recuperação ainda fraca da eco
nomia do país — que enfrenta taxa de 
desemprego superior a 8%, nível im
pensável para os padrões de lá — é o 
calcanhar de aquiles de Obama e deve

rá aglutinar o debate quando a campa
nha eleitoral esquentar. Esse ponto 
frágil é atestado pelos economistas — e 
não só por eles. "Sabem por que o pre
sidente Obama escolheu a Disney?", 
perguntou o apresentador Jay Leno em 
seu programa de TV, em referência ao 
parque temático escolhido por Obama 
para ser o palco do discurso. E Leno 
mesmo respondeu: "É o único lugar no 
país com filas mais longas que as do 
seguro-desemprego. Assim ele podia 
ficar melhor na foto". A crise global 
alastrou o desemprego, antes uma ma
zela de países pobres, nas economias 
desenvolvidas. E foi assim que, na con
tramão da globalização, o protecionis
mo voltou a ganhar corpo no mundo 
— a ponto de virar arma eleitoral. A 
brasileira Embraer está entre os casos 
mais recentes de empresas afetadas 
pelas restrições ao comércio. No dia 28 
de fevereiro, após um alegado (e ainda 

0 Brasil denunciou em 2008 o método 
ilegal americano de calcular a sobretaxa 
sobre o s u c o d e l a r a n j a . Neste ano, 
o suco brasileiro foi barrado sob alegação 
de conter um agrotóxico proibido 
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mal explicado) "problema na documen
tação", a Embraer teve cancelado o 
contrato de venda de 20 aviões Super 
Tucano para a Força Aérea americana. 
Mais importante, talvez, que os 355 mi
lhões de dólares da encomenda era o 
valor simbólico do negócio: seria a pri
meira venda da área militar da Embraer 
para a maior potência do planeta. Mas 
venceu, pelo menos provisoriamente, o 
lobby em favor da concorrente ameri
cana Hawker Beechcraft. Embora o 
plano da Embraer fosse montar as ae
ronaves no estado americano da Flóri
da, e usando fornecedores locais, o 
alarde de que uma empresa brasileira 
ia roubar empregos americanos fez o 
estrago planejado pelos que advogaram 
pela Hawker — entre eles um grupo de 
congressistas do Kansas, estado-sede 
da companhia. "As tentações para que 
os países apelem ao protecionismo es
tão sempre no ar, mas elas pioram em 
momentos de recessão ou fraqueza eco
nômica, como o atual", diz Alan Dear-
dorff, professor de economia interna
cional da Universidade de Michigan. 

Em um cenário de desemprego ele
vado, os países desenvolvidos podem 
até manter o discurso em favor do livre 
comércio — desde que isso não custe 
um único emprego em seus territórios. 
Em 2009, o pacote de 787 bilhões de 
dólares anunciado pelo governo Oba-
ma para a recuperação da economia 
impôs aos projetos beneficiados a uti
lização exclusiva de aço produzido no 
país. Foi um aprofundamento do Buy 
American Act, a lei de 1933 — não por 
acaso criada em plena Grande Depres
são —, que dá preferência a produtos 
feitos nos Estados Unidos nas compras 
governamentais. Protecionista por ex
celência, a lei segue em vigor desde 
então. Na União Europeia, que também 
enfrenta um desemprego médio acima 
de 9% — com taxas mais dramáticas 
em países como a Espanha, onde o ní
vel de desocupação superou 20% —, 
foram tantas as barreiras impostas à 
carne bovina brasileira nos últimos 
anos que as exportações para lá caíram 
70% entre 2007 e 2011. É a política do 
"faça o que eu digo, não faça o que eu 
faço", como definiu no ano passado o 
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presidente do Banco Mundial. Robert 
Zoellick. Não por acaso, Estados Uni
dos e União Europeia estão entre os 
que mais foram contestados por ações 
protecionistas na Organização Mundial 
do Comércio desde setembro de 2008, 
o marco zero da crise global. Foram 14 
contestações contra os americanos e 
oito contra a UE nesse período. 

INDÚSTRIA EM QUEDA 
O Brasil faz cara feia para as barreiras 
que lhe são impostas. Mas, na atual 
trama protecionista, o pais é vítima e 
também é vilão. Ao encontrar a chan
celer alemã Angela Merkel no início de 
março, a presidente Dilma Rousseff 
reclamou do "tsunami monetário" cau
sado pelos sucessivos pacotes de ajuda 
às economias dos países ricos. Segundo 
a presidente, eles equivalem a barrei
ras tarifárias, já que o dinheiro extra 
no sistema financeiro desvaloriza as 
moedas desses países. A mudança no 
câmbio, que contribui para tornar o 
real mais forte e incentiva as importa
ções no Brasil, é apontada como um 
dos motivos da queda do peso do setor 

industrial na economia do país — de 
27%, em 1985, para menos de 15%, em 
2011. Merkel devolveu a crítica ao fazer 
referência indireta a medidas protecio
nistas do governo brasileiro. Uma das 
mais rumorosas ocorreu em 2011, 
quando o imposto sobre carros impor
tados foi elevado em 30 pontos percen
tuais. "Outros países adotaram medi
das protecionistas, mas o Brasil tam
bém o fez", diz o ex-ministro da Fazen
da Rubens Ricupero. "E nossas medi
das foram pouco sofisticadas." 

Há um paralelo entre o cenário atual, 

marcado pela imposição crescente de 
barreiras, e o do pós-crise de 1929. Na
quela época, além de elevação de im
postos, as armas eram as desvaloriza
ções sucessivas das taxas de câmbio, 
com as quais os países tentavam esti
mular as exportações. Mas, como todos 
faziam o mesmo, as desvalorizações 
tornaram-se inócuas. Resultado: a crise 
se agravou e pôs lenha na caldeira que 
pariu a Segunda Guerra Mundial. Há 
atenuantes na comparação: organismos 
que não existiam na década de 30, co
mo a OMC. hoje são um anteparo con
tra o protecionismo desenfreado. Mas 
outras lições precisam ser postas em 
prática. "Mais importante do que revi
dar o protecionismo dos outros é redu
zir o custo Brasil e melhorar nossa 
eficiência", diz Paulo Bellini, presiden
te do conselho de administração da 
Marcopolo. "Não dá para competir com 
quem tem carga tributária de 18% do 
PIB se a nossa é de 40%." A seu modo, 
a fabricante gaúcha de carrocerias de 
ônibus montou um escudo contra o 
protecionismo: ela hoje tem fábricas 
em todos os continentes. • 
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Text Box
Fonte: Exame, São Paulo, ano 46, n. 5, p. 62-66, 21 mar. 2012.
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