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Raquel Landim

Rubens Barbosa, presidente do
conselho superior de comércio
exterior da Federação das In-
dústrias do Estado de São Pau-
lo (Fiesp), defende uma refor-
ma na estrutura de comércio ex-
terior do Brasil. Para reverter a
tendência de primarização da
pauta exportadora, ele acredita
que o País precisa revigorar a
Câmara de Comércio Exterior
(Camex). “A Camex está enfra-
quecida, esvaziada”, disse Bar-
bosa, em entrevista ao Estado.
A seguir trechos da entrevista.

● Os economistas preveem que-
da no superávit comercial do Bra-
sil em 2012. Como reverter isso?
Não vejo como um problema
porque o superávit ainda vai ser
grande. Agora isso pode ser
uma tendência. E, nesse caso, vi-
ra um problema complicado pa-
ra o governo. A economia brasi-
leira, nos últimos anos, cresceu
com base na exportação. Nos úl-
timos três anos, o impulso veio
da expansão do mercado do-
méstico. Há uma concentração

muito grande de poucos produ-
tos de exportação para gerar o
superávit. Quatro ou cinco pro-
dutos que representam 70% da
pauta de comércio exterior bra-
sileira e todos produtos primá-
rios. A grande preocupação do
governo deveria ser a perda da
competitividade das manufatu-
ras brasileiras.

● O governo lançou política indus-
trial nesse sentido. É suficiente?
Foram tomadas algumas medi-
das que vão no caminho corre-
to, mas não resolvem o proble-
ma. São medidas pontuais, con-
junturais, que tentam dar uma
contrapartida para o setor priva-
do. Foram feitas para compen-
sar o câmbio, as altas taxas de
juros e tudo que se convencio-
nou chamar de custo Brasil.

● As medidas de defesa comer-
cial foram intensificadas. O gover-
no Dilma é protecionista?
Dentre as medidas conjuntu-
rais, estão uma série para prote-
ger os setores mais vulneráveis
por causa da apreciação do câm-
bio e da alta taxa de juros. To-
dos os países estão tomando
medidas restritivas para prote-
ger o mercado interno. Podem
ajudar no curto prazo a impedir
um grande fluxo de importação
de produtos estrangeiros, sobre-
tudo vindos da China, que pre-
judicam a indústria brasileira.

Mas não resolvem o problema.
Não é através do protecionis-
mo que vamos resolver os pro-
blemas internos do País. O cus-
to Brasil só vai ser reduzido
com reformas importantes em
todas as áreas.

● As atribuições sobre o comér-
cio exterior estão divididas por
vários ministérios. Isso provoca
lentidão nas decisões?
É um problema que já estuda-
mos há muito tempo na Fiesp.
O conselho de comércio exte-
rior fez uma proposta sobre is-
so. É um absurdo que hoje exis-
tam 16 órgãos que interferem
no comércio exterior e mais de
duas mil normas. Não existe
um comando claro. Com o co-
mércio exterior brasileiro ultra-
passando meio trilhão de dóla-
res este ano, está chegando o
momento de reorganizar essa
área. A nossa sugestão na Fiesp
é que seja examinada no Brasil
seriamente a ideia de se criar
uma presidência da Camex, e
subordinar o órgão diretamen-
te à Presidência da República -
da mesma forma que funciona
nos EUA. Não se trata de criar
nenhum novo ministério ou de
aumentar a burocracia, mas de
colocar foco no comércio exte-
rior. Hoje a Camex é um órgão
dentro do Ministério da Indús-
tria e Comércio. O ministro é o
presidente da Camex, mas isso

é uma das suas atribuições.

● A Camex está enfraquecida?
Ela está enfraquecida, esvazia-
da. As reuniões ministeriais pra-
ticamente não ocorrem. Pela
lei, a Camex é um colegiado
que tem a atribuição de exami-
nar, formular e definir as políti-
cas de comércio exterior. Hoje
não faz isso. Todas as medidas
que mencionamos foram feitas
à margem da Camex. A estraté-
gia de negociação comercial
também não é examinada pela
Camex. O objetivo não é retirar
a competência de nenhum ór-
gão, mas dar peso político para
a Camex e dar um foco ao setor
privado. Além dessa reforma do
comércio exterior, há uma série
de reformas que estão em dis-
cussão há algum tempo. No Bra-
sil, estamos chegando à mesma
situação da Índia. Nos últimos
meses, a economia indiana co-

meçou a ter um declínio no
crescimento, porque não eles
conseguem aprovar as mesmas
reformas que estamos discutin-
do no Brasil. O crescimento da
economia brasileira vai desace-
lerar, se não houver disposição
política do governo e do Con-
gresso para enfrentar os proble-
mas. A presidente Dilma hoje
dispõe de um capital político al-
tíssimo, que deveria ser aprovei-
tado para liderar uma negocia-
ção séria e reduzir o custo do
Brasil. E poderia começar tudo
com a reforma tributária e a re-
forma da estrutura do comér-
cio exterior.

● Em seu artigo mais recente no
‘Estadão’, o sr. diz que a visita da
presidente Dilma a Washington
foi um passo “discreto” na cons-
trução de uma agenda Brasil -
Estados Unidos. Por que o sr.
qualifica como discreto?

Pelos resultados que alcançou.
A ambição tanto dos EUA quan-
to do Brasil é muito pequena.
Do lado dos EUA, não teve ne-
nhuma proposta. Nós levamos
algumas propostas. A presiden-
te fez um chamado para que o
setor privado americano invis-
ta no Brasil. Foi algo importan-
te, mas discreto. Em vários se-
tores poderíamos ter uma ação
mais forte. Por exemplo: coo-
peração no área espacial, parce-
rias o pré-sal. Nas últimas se-
manas, tivemos dois fatos mui-
to significativos. Estiveram no
Brasil a secretária de Estado,
Hillary Clinton o secretário de
Defesa, Leon Panetta. Você vai
dizer que não há nada de con-
creto. Mas o fato de o governo
americano mandar para o Bra-
sil dois funcionários cruciais
na estrutura americana é im-
portante. Eles não vieram aqui
para passear. O que tentei mos-
trar no meu artigo foi que, ape-
sar de a agenda Brasil - EUA es-
tar mais desbloqueada do pon-
to de vista ideológico, com um
relacionamento mais prático,
os passos que estamos dando
ainda são modestos.

● Hillary Clinton chegou a falar
em um acordo de livre comércio
para o Brasil. O sr. vê alguma
chance de isso ocorrer?
Isso é algo retórico. Não há ne-
nhuma condição de fazer hoje
um acordo de livre comércio co-
mo foi pensado no passado. E
não é por causa do Brasil, mas
dos EUA Eles não podem abrir
o setor agrícola para os produ-
tos brasileiros. Do ponto de vis-
ta comercial, o que pode avan-
çar mais é a simplificação. Te-
mos o TECA, Acordo de Coope-
ração Econômica e Comercial
com os Estados Unidos, que foi
assinado durante a visita do pre-
sidente Obama ao Brasil. Pela
primeira vez, o TECA prevê a
possibilidade de negociar as bar-
reiras sanitárias, que abriria o
mercado americano, por exem-
plo, para as carnes brasileiras.

ENTREVISTA

DIVULGAÇÃO

‘Só 4 ou 5 produtos
representam70%
das exportações’

Rubens Barbosa, presidente do conselho superior de comércio exterior da Fiesp

Rubens Barbosa: ‘ A Camex está esvaziada, enfraquecida’

Para ex-embaixador do
Brasil nos EUA, saldo
comercial está muito
concentrado em poucos
produtos, todos básicos
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 28 maio 2012, Economia & Negócios, p. B8.




