
Certo de que apenasmedidas in-
ternas não são suficientes para
conter a queda da competitivida-
de da indústria por causa da va-
lorização do real, o governo bra-
sileiro quer mais: está prestes a
intensificar as discussões emâm-
bito global sobre a taxa de câm-
bio e as relações comerciais.
O governo brasileiro quer que

seja estabelecido um limite para
compensação das constantes va-
riações cambiais ou umamedida
por um período. Essa é uma das
demandas doBrasil junto àOrga-
nização Mundial do Comércio
(OMC) para proteger as econo-
mias emergentes dos efeitos no-
civo do câmbio no comércio
mundial.A regra se aplicaria a to-
dos os países ou apenas aos que
têm sua moeda mais valorizada,
como oBrasil, e poderia ser ado-
tada em todos os setores ou ape-
nas para os que estão com mais
dificuldades. E, alémdisso, pode-
riam ser aplicadas imediatamen-
te ou apenas depois da compro-
vação do prejuízo.
A pedido do Brasil, a Organi-

zação Mundial do Comércio
(OMC) realiza, na próxima se-
mana, seminário para tratar do
tema. A expectativa é que, as
discussões gerem a disposição
para se criar mecanismos para
que os países consigam lidar
com as assimetrias cambiais
que afetam diretamente a fluxo
do comércio mundial.
Cálculos dos técnicos brasilei-

ros indicam que, entre 2001 e
2011, a valorizaçãodo real emre-
lação ao dólar mais do que anu-
lou a proteção tarifária prevista
pelo organismo que regula o co-
mércio global. Pelas regrasvigen-
tes, cada país pode elevar o im-
posto de importação para até
35%emcasos específicosdedefe-
sa comercial. No entanto, com o
comportamento do câmbio nos
últimos anos, se o Brasil fosse re-
compor essa diferença, seria ne-
cessário que a tarifa fosse elevada
a 180% para ter o mesmo efeito
queno início dadécada passada.
A avaliação levada pela diplo-

macia brasileira a seus pares na
OMC foi de que o desalinhamen-
tocambial ganhaproporções glo-
bais afetando diversos países e,

por issomesmo, deve ser tratado
no âmbito internacional, princi-
palmente no que diz respeito às
transações comerciais. A justifi-
cativa é a de que as assimetrias
cambiais comprometemacapaci-
dade de venda da produção in-
dustrial tanto nomercado exter-
noquantodoméstico—neste ca-
soporque concorre comumaen-
xurrada de importados que che-
gam aomercado doméstico.
“Apesar de asmedidas toma-

das por terceiros países serem
compreensíveis, principalmen-
te do ponto de vista de recupera-
ção econômica, os efeitos sobre
o câmbio não podem ser ignora-
dos”, disse ao BRASIL ECONÔMICO
o embaixador Roberto Azeve-
do, responsável emGenebra pe-
las tratativas para que o seminá-
rio acontecesse naOMC. “O exa-
me internacional desse assunto
é importante e a OMC poderia
dar visibilidade e tratamento
efetivo ao assunto”, diz.

Segundo ele, umestudo preli-
minar do grupo de trabalho na
divisão de Comércio e Finanças
identificou que os efeitos colate-
rais do desalinhamento da taxa
de câmbio não são perceptíveis
no longo prazo. Mas, no curto
prazo, pode alterar preços relati-
vos e a alocação de recursos en-
tre os setores de bens não-co-
mercializáveis e comercializá-
veis, além dos fluxos de transa-
ções internacionais.
Além disso, alterações na ta-

xa de câmbio tendem a afetar
mais as economias menores do
que as maiores. Já as empresas
respondem de forma distinta às
variações cambais de acordo
com sua estrutura de custo, es-
tratégia de preço e desempe-
nho: ou seja, enquanto asmaio-
res conseguem absorver as mu-
danças repassando preços ou au-
mentando volume de vendas,
as pequenas nem sempre con-
tam com esse recurso. ■

Simone Cavalcanti, de Brasília
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Iniciativas tomadas pelo 
governo brasileiro desde o final 
do ano passado para proteger
a indústria do país

Aumento de 30 pontos percentuais
do IPI (Imposto sobre Produtos 
Industrializados) para veículos com 
menos de 65% de conteúdo local

Governo decide taxar em 6% os 
empréstimos feitos no exterior que 
tenham prazo inferior a três anos

Definição de cotas para entrada de 
veículos mexicanos no Brasil, fixada
em US$ 1,45 bilhão para este ano*

Secretaria de Comércio Exterior, do 
Ministério do Desenvolvimento, abre 
investigação para aplicar salvaguarda
às importações de vinhos

Fonte: Brasil Econômico
*Revisão do acordo automotivo com o México

Marcello Casal JR/ABr

Brasil cobra da OMC solução
rápida para a questão cambial

Medidas têmde
considerar projeções
de longo prazo

A pedido do governo brasileiro, a organização realiza na próxima semana seminário para tratar do tema

Os eventuais novosmecanismos
de proteção ao comércio mun-
dial, se criados, terão de respei-
tar uma visão de longo prazo na
avaliação do embaixador Rober-
toAzevedo, que lembradapossi-
bilidade de inversão do movi-
mento das taxas de câmbio.
ParaAzevedo, o fato dea situa-

ção dos países desenvolvidos es-
tar apontandopara umamelhora
— Estados Unidos já dão sinais
de recuperação econômica e
União Europeia, menos risco de
calotes ou crise bancária — pode
favorecer as discussões.

“Quando a premência se re-
duz pode facilitar a busca por so-
lução. Quando há urgência, os
países assumem posições muito
fortes tanto de um lado quanto
de outro”, conclui. ■

A melhora das
economias dos
Estados Unidos
e da Europa facilita
as negociações
no âmbito da OMC
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RobertoAzevedo:
“Osefeitosdocâmbio
sobreocomércionão

podemsermais ignorados”
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 23, 24 e 25 mar. 2012, Primeiro Caderno, p. 8




