
C o m é r c i o e x t e r i o r Para Roberto Azevedo, embaixador no órgão, pais necessita de uma tarifa de importação de 180% 

B r a s i l b u s c a a l í v i o c a m b i a l n a O M C 
é um desafogo para momentos de 
valorização cambial excessiva. 

Valor Não existe o risco de o an-
tidumping cambial deflagrar mais 
guerra comercial, com barreiras por 
todo lado? 

Azevedo: Não, porque inevita-
velmente a discussão sobre esse 
mecanismo vai procurar circuns-
crever ao máximo sua utilização e 
diminuir ao máximo seu impacto 
sobre o comércio. Não se pode ter 
uma visão imediatista, na situação 
em que estamos vivendo apenas 
hoje. O real é hoje uma moeda mui-
to valorizada, como a de outros 
emergentes. Mas, historicamente, a 
situação foi inversa, como nas cri-
ses do México, da Rússia, dos asiáti-
cos, em que os capitais saíram subi-
tamente e nossas moedas despen-
caram. O mecanismo tem que ser 
adequado para as duas situações, 
de câmbio alto ou baixo. Não que-
remos que, mais adiante, as expor-
tações brasileiras sofram barreiras 
desnecessárias quando o câmbio 
estiver em patamares mais baixos. 

Valor: Qual o apoio que o Brasil 
tem sobre câmbio na OMC? 

Azevedo: No começo, foi muito 
pouco. Num esforço enorme, tive-
mos que convencer cada delega-
ção de que estávamos criando uma 
oportunidade e não mais polêmi-
cas. Felizmente conseguimos que 
boa parte apoiasse a abertura do 
debate e outros não objetassem. 
Na medida em que os parceiros 
percebem que não buscamos uma 
negociação açodada, de afogadi-
lho, e sim bem pensada, com obje-
tivos sistêmicos bem definidos, a 
cautela e receio diminuem. No co-
meço era só o Brasil que falava, os 
outros ficavam na escuta. Existem 
delegações cautelosas, mas o qua-
dro está mudando. 

Valor Só que os EUA e a China, 
com fricções bilaterais sobre câm-
bio, também não querem o tema na 
OMC. Isso já não mata a iniciativa? 

Azevedo: Esse quadro é muito 
fluido. Mesmo esses dois países 
têm evoluído em suas aborda-
gens. Posturas mais reativas vêm 
muito do temor de que a discus-
são saia do controle e seja usada 
para fins políticos, apontar cul-
pados, recriminar determinadas 
ações no mercado financeiro. 
Não é o que buscamos. 

Valor: Quais serão os próximos 
passos, após o seminário? 

Azevedo: Gostaríamos de exa-
minar já no segundo semestre, 
como o sistema multilateral do 
comércio tratou do assunto, co-
mo reagiu. Com base nessas aná-
lises, caberia passar a olhar para 
o futuro. Como atualizar as re-
gras da OMC. Para o Brasil, quan-
to mais rápido melhor. Mas não 
vai ser fácil. Temos que seguir o 
ritmo de uma organização com 
mais de 150 países e que trabalha 
com base no consenso. 

Assis Moreira 
De Genebra 

O Brasil quer pavimentar o ter-
reno na Organização Mundial do 
Comércio (OMC) para a criação de 
um mecanismo de desafogo para 
um momento de valorização cam-
bial excessiva, permitindo impor 
sobretaxa na importação para pro-
teger sua indústria. A primeira 
grande discussão ocorrerá ama-
nhã e quarta-feira, reunindo setor 
privado, governos, instituições in-
ternacionais e acadêmicos, na sede 
do xerife do comércio, em Gene-
bra, num ambiente de fricções 
crescentes, causadas por desvalori-
zações competitivas de moedas e 
retração da demanda global. 

Em entrevista, o embaixador 
brasileiro na OMC, Roberto Aze-
vedo, diz que o Brasil precisaria 
de uma tarifa de importação de 
180% para dar a mesma proteção 
que a tarifa de 35% oferecia antes 
da Rodada Doha, em 2001. É com 
essas cifras que ele enfatizará 
amanhã na OMC a que ponto o 
câmbio deteriorou a competiti-
vidade da indústria brasileira. 

Nesse cenário, Azevedo reage 
com vigor à afirmação do diretor-
geral da OMC, Pascal Lamy, de que 
não estaria claro se o câmbio afeta 
o comércio. Para o representante 
brasileiro, trata-se de argumento 
de quem "quer conturbar e con-
fundir" a discussão. Afinal, nota 
ele, estudo da própria OMC mos-
trou o impacto dos desalinhamen-
tos cambiais no curto prazo para 
setores específicos da economia. "E 
isso exige remédio", disse. 

Na mesma linha, a Agência das 
Nações Unidas para o Comércio e 
Desenvolvimento (Unctad) discu-
tirá já hoje mudanças no comércio 
internacional, com ênfase no câm-
bio no Brasil. O estudo para discus-
são estima que a excessiva valori-
zação do real chegou a 80% em 
abril de 2011 em relação a um ní-
vel "ótimo" de longo prazo. Os au-
tores, os economistas André Nas-
sif, do BNDES e da Universidade Fe-
deral Fluminense (UFF), Carmem 
Feijó, da UFF, e Eliane Araújo, da 
Universidade Estadual de Marin-
gá, sugerem uma meta para o câm-
bio, para o país alcançar a taxa "óti-
ma" real de longo prazo, definida 
como aquela que induz à alocação 
de recursos para os setores de 
maior produtividade da econo-
mia. A seguir, os principais trechos 
da entrevista com Azevedo: 

Valor O que o Brasil espera des-
sa discussão sobre câmbio na 
OMC? 

Roberto Azevedo: Os mecanis-
mos atuais da OMC são muito pou-
cos e muito limitados numa situa-
ção de câmbio desalinhado. As re-
gras foram desenhadas ainda nos 
tempos de moeda fixa e são insufi-

cientes para garantir proteção à in-
dústria nessas circunstâncias. Não 
existe na OMC um mecanismo es-
pecífico, como salvaguarda, por 
exemplo, para reagir a desvaloriza-
ções competitivas de moedas. É ne-
cessário atualizar as disciplinas da 
OMC e isso só acontece negociando 
regras também sobre câmbio. 

Valor Ou seja, um antidumping 
cambial? 

Azevedo: Nossa expectativa é 
de que os passos sucessivos dessa 
discussão na OMC conduzam 
inevitavelmente à negociação de 
um mecanismo de desafogo em 
situações de desalinhamento 
cambial de curto prazo. 

Valor: A questão cambial já foi 
tratada no sistema multilateral de 
comerão. 

Azevedo: Sim, o Gatt (que ante-
cedeu a OMC) tratou e desenvolveu 
disciplinas sobre o assunto. Por 
exemplo, nos anos 90 tomou deci-
são que permite o reajuste de direi-
tos específicos, que são tarifas de 
importação fixadas em valor mo-
netário por unidade. A decisão per-
mite que o país tenha o direito de 
aumentar essa tarifa de importa-
ção específica, quando uma moeda 
se desvaloriza rapidamente. 

Valor Por que o Brasil não faz 
uso então dessa possibilidade? 

Azevedo: O Brasil não tem em 
sua tabela de compromissos ne-
nhuma tarifa desse tipo, somen-
te tarifas ad valorem (percen-
tual). Nada impede que desen-
volvamos mecanismo similar pa-
ra as tarifas ad valorem. 

Valor: Como superar suspeitas 
de alguns parceiros de que o Brasil 

busca pretexto para as medidas de 
proteção que vem adotando? 

Azevedo: Seria até ingênuo imagi-
nar que reclamações sobre câmbio 
não têm relação com comércio. Em 
todas as grandes negociações glo-
bais sobre câmbio o comércio estava 
como pano de fundo. Isso é nítido 
quando o presidente Nixon, em 
1971, deixou de autorizar a conver-
são do dólar em ouro. No mesmo 
momento, ele impôs sobretaxa de 
10% em todas as importações ameri-
canas. A reclamação na época era de 
que a valorização do dólar estava fa-
vorecendo a indústria estrangeira 
em detrimento do emprego nos 
EUA A relação câmbio/comércio 
nunca deixou de existir. Inclusive 
em seguida o assunto foi para o Gatt 
A discussão não prosperou porque 
ali ninguém estava disposto a entrar 
numa guerra comercial. Tentou-se 
encontrar uma acomodação, que re-
sultou num acordo internacional, o 
Acordo Smithsonian, levando a um 
realinhamento cambial, desvalori-
zando o dólar. Em 1985, o Acordo 
Plaza levou a uma desvalorização do 
dólar entre 20% e 50% contra o mar-
co alemão, o iene japonês e o franco 
francês. Dois anos depois foi neces-
sário outro acordo, o do Louvre, para 
estabilizar a moeda americana, que 
já estava em franco declínio. Todas 
essas negociações tiveram início 
com reclamações fortíssimas dos se-
tores industrial e laborai dos EUA 

Valor: Como o Brasil reage então 
ao diretor-geral da OMC, Pascal La-
my, que diz que não está claro se o 
câmbio afeta o comércio ? 

Azevedo: Isso é querer tapar o 
sol com a peneira. Estudos da pró-

pria da OMC, publicados em se-
tembro de 2011, deixam inequí-
voco que desalinhamentos cam-
biais têm claro impacto no curto 
prazo para setores específicos da 
economia. Quando se quer con-
turbar e confundir essa discussão, 
argumenta-se que no longo prazo 
não há consenso de que o desali-
nhamento cambial é nocivo e reti-
ra a competitividade etc. Mas esse 
longo prazo aí é coisa de 15, 20 
anos e até lá todo o sistema pro-
dutivo já se ajustou ou quebrou 
de vez. Outro argumento é de que 
a volatilidade do câmbio ao longo 
dos anos não diminui os fluxos de 
comércio. Isso pode até ser verda-
de. Mas não é isso o que o Brasil 
está procurando tratar na OMC. O 
que queremos é que a OMC reco-
nheça, como seu próprio estudo 
diz, que, quando há uma mudan-
ça significativa .de patamar na ta-
xa de câmbio, seguramente há 
um impacto de perda de competi-
tividade em determinados seg-
mentos da indústria do país que 
sofreu a valorização. Isso exige re-
médio. É evidente que nem todos 
os setores da economia são afeta-
dos da mesma forma. Isso não sig-
nifica que não existam empresas 
ou setores que precisam de algum 
tipo de proteção mais imediata. 

Valor Qual a dimensão do im-
pacto do câmbio sobre as exporta-
ções, que o país mostrará na OMC? 

Azevedo: Vamos mostrar que a 
forte perda de competitividade, no 
rastro do desalinhamento cambial 
no Brasil pode conduzir a fecha-
mento de empresas e aumento do 
desemprego. A cadeia de efeitos é 

ampla sobre o nosso parque pro-
dutivo. É por isso que desejamos 
algum mecanismo de alívio na 
OMC. O Brasil vai mostrar uma 
desvalorização cambial de magni-
tude várias vezes superior à prote-
ção tarifária máxima de 35% que 
tem como compromisso na OMC. 
Fizemos um cálculo no ano passa-
do que apontou que o Brasil preci-
saria de tarifa de importação de 
180% para dar a mesma proteção 
que a tarifa de 35% oferecia antes 
da Rodada Doha, em 2001. Com a 
desvalorização recente do real, 
passando para um patamar de 
l,80por dólar,esse percentual terá 
caído. Mas a proteção que nossa 
indústria precisaria é de vários 
múltiplos de 35%. 

Valor Nesse cenário, o Brasil po-
derá aumentar para além de 35% o 
teto das tarifas de importação? 

Azevedo: Com exceção dos me-
canismos de defesa comercial (sal-
vaguarda, antidumping, direitos 
compensatórios), isso apenas é 
possível com a reconsolidação da 
tarifa que consta da nossa tabela 
de compromissos na OMC. A re-
consolidação acontece na OMC, 
mas é muito pontual, para um ou 
qutro produto. Numa situação de 
desalinhamento cambial, é muito 
difícil resolver o problema por aí. 
Primeiro, teríamos que aumentar 
milhares de tarifas. Segundo, tería-
mos de pagar compensações aos 
parceiros, e não são pequenas. Se-
ria muito difícil manobrar uma re-
consolidação dessa envergadura. 
Além disso, a reconsolidação tari-
fária, para mais de 35%, se tornaria 
permanente. Ora, o que queremos A ut
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Marta Watanabe 
De São Paulo 

Desde 2001, quando ingressou 
na Organização Mundial do Co-
mércio (OMC), a China notificou 
ao órgão de regulação do comér-
cio internacional um total de 851 
regulamentos e normas técnicas 
que passaram a ser exigidos dos 
produtos que desembarcam em 
território chinês. Esse volume ul-
trapassa com folga as 564 notifica-
ções de mesma natureza que o Bra-
sil fez num período muito mais 
longo, desde 1995, quando a OMC 
iniciou suas atividades e passou a 
receber as notificações com base 
no acordo de barreiras técnicas 
que vigora até hoje. 

O número de notificações dos 
Estados Unidos e da União Euro-
péia também ultrapassa com fol-
ga o do Brasil. Desde 1995 os 
americanos apresentaram à 
OMC total de 866 normas e os eu-
ropeus, 601. Os dados são do Ins-
tituto Nacional de Metrologia, 
Qualidade e Tecnologia (Inme-
tro). Em agosto do ano passado, 
quando lançou o Plano Brasil 
Maior, a política de desenvolvi-
mento industrial, o governo fe-
deral divulgou entre as medidas 

de defesa comercial a ampliação 
e reforço nas barreiras técnicas. 

"O Brasil tem muita qualidade 
na emissão dessas normas, mas 
precisamos ter uma quantidade 
maior", diz José Augusto de Castro, 
vice-presidente da Associação Bra-
sileira de Comércio Exterior (AEB). 
Esses regulamentos e normas, ex-
plica Castro, versam sobre requisi-
tos necessários aos bens e serviços 
importados e também contêm exi-
gências relacionadas aos seus pro-
cessos de produção. As normas po-
dem fazer exigências de naturezas 
diversas, desde a área de proteção 
ao consumidor, até as de seguran-
ça, saúde e de ambiente. Quando 
aplica esse tipo de norma, o país 
estende ao produto importado os 
padrões técnicos e de qualidade 
aplicados à indústria doméstica. 
Na prática, porém, essas normas 
funcionam e são usadas estrategi-
camente como barreiras técnicas à 
importação, diz Castro. 

Os dados do Inmetro mostram 
um rápido crescimento das noti-
ficações da China. Integrante da 
OMC desde 2001, as notificações 
do país asiático se iniciaram em 
2003 com 28 notificações. Em 
2005, porém, a China já havia 
elevado o volume para 112 noti-

ficações. De 2007 a 2012 os chi-
neses notificaram 624 novas nor-
mas, quase o triplo das 227 bar-
reiras técnicas registradas por 
eles na OMC nos cinco anos ante-
riores. Na seqüência desses dois 
qüinqüênios, os americanos du-
plicaram as novas notificações, 
de 214 para 437 registros. A 
União Européia aumentou as 
normas notificadas de 120 para 
278. As notificações brasileiras 
também cresceram no mesmo 
período, mas em nível bem me-
nor, de 201 para 219 registros. 

Para Rogério Corrêa, chefe da 
divisão de superação de barrei-
ras técnicas do Inmetro, a ten-
dência mundial de aumento das 
notificações ao longo dos últi-
mos anos aconteceu em razão 
do crescimento do comércio in-
ternacional e também pelo uso 
da barreira técnica como meca-
nismo de proteção. 

O maior alvo de novas normas 
técnicas da China nos últimos 
três anos foi o segmento de má-
quinas e materiais elétricos, além 
de aparelhos de som e TVs. Esses 
produtos representaram um ter-
ço das notificações totais dos chi-
neses nos últimos três anos e 
também foram os que tiveram 

maior registro de novas normas 
técnicas pelos americanos, no 
mesmo período. No Brasil e na 
União Européia, o maior volume 
de notificações de 2008 a 2011 
foi direcionado aos produtos 
químicos. Além dos eletrônicos, 
a regulação de alimentos e bebi-
das alcoólicas também estão en-
tre os principais alvos de normas 
registradas pelo Brasil e pelos 
países da zona do euro. 

Castro, da AEB, acredita que a 
evolução das notificações da Chi-
na é mais um fator que revela co-
mo o país se preparou para a ex-
portação sem perder de vista os 
mecanismos disponíveis para a 
proteção da produção domésti-
ca. Eduardo Gadret, do Inmetro, 
acredita que o aumento rápido 
dos registros de novas normas 
pela China reflete o desenvolvi-
mento econômico do país asiáti-

co. Para ele é difícil avaliar se a 
quantidade de notificações tam-
bém possui viés protecionista. 
Na prática, porém, diz Gadret, o 
efeito é aumentar a dificuldade 
para a exportação aos chineses. 

Gadret lembra que uma das ini-
ciativas do governo federal para 
reforçar a atuação do país nas bar-
reiras técnicas foi o reforço de cem 
novos servidores para o Inmetro. 
Segundo Gadret, ele espera para 
este ano aumento de notificações e 
isso não deve acontecer somente 
em razão de crescimento econô-
mico. "As barreiras técnicas são 
uma nova arma no comércio inter-
nacional. Nosso objetivo não é 
criar dificuldade para a importa-
ção, mas elevar a qualidade do que 
chega do exterior e criar concor-
rência mais justa para o produto 
doméstico." Segundo ele, o Inme-
tro também deve ser mais atuante 

no questionamento de barreiras 
aplicadas pelos demais países. 

Carol Monteiro de Carvalho, 
advogada do Bichara, Barata & 
Costa Advogados, explica que as 
novas normas técnicas, quando 
passam a ser aplicadas, precisam 
ser notificadas à OMC pelos paí-
ses membros. Em alguns casos, as 
normas podem gerar contencio-
sos. De acordo com relatório do 
Comitê de Barreiras Técnicas da 
OMC, houve 303 contenciosos de 
janeiro de 1995 a março de 2011. 
O que mais gerou essas discus-
sões foram pedidos de esclareci-
mentos sobre as medidas, além 
de questionamentos sobre a ne-
cessidade da barreira técnica e 
sobre a transparência na aplica-
ção das exigências. As regiões 
que mais tiveram medidas ques-
tionadas foram União Européia, 
China e Estados Unidos. 
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 26 mar. 2012, Primeiro Caderno, p. A4.




