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Opinião

Neste ano, o comércio internacional crescerá menos
que a economia mundial. Por Antonio Patriota

Diplomacia e comércio

Em um cenário de crise,
o governo impulsiona
novos projetos, tanto no
campo negocial como no
de promoção comercial

A
diplomacia comercial

é uma ferramenta va-
liosa a serviço da pro-
moção de interesses e

da geração de riquezas. O objeti-
vo da diplomacia comercial —
parte das atribuições cotidianas
do Itamaraty, no Brasil e no exte-
rior — pode ser definido como o
de criação de condições e pros-
pecção de oportunidades para
que o comércio internacional sir-
va ao projeto de desenvolvimen-
to do país.

Nessa perspectiva, o primeiro
desafio para a diplomacia comer-
cial é a obtenção de melhores con-
dições de acesso a mercados para
os bens e serviços produzidos no
país. Nesse front, o Brasil e a comu-
nidade internacional em seu con-
junto deparam hoje com os efeitos
negativos da crise financeira de
2008, que reduziu o crescimento
econômico global e a demanda
por bens e serviços em todo o
mundo. O impacto da crise econô-
mica sobre o comércio é ilustrado
por projeções do Fundo Monetário
Internacional e da Organização
Mundial do Comércio (OMC), que
estimam que, neste ano, o comér-
cio internacional crescerá somen-
te 2,5%, o que significa uma acen-
tuada queda em relação ao cresci-
mento verificado em 2011, de 5%, e
de 13,8% em 2010. Em outras pala-
vras, o comércio internacional, em
reversão de tendência observada
por décadas, crescerá menos ainda
do que o já limitado crescimento
econômico global previsto para
este ano, de 3,3%.

Conforme assinalou a presiden-
ta Dilma Rousseff em seu discurso
nas Nações Unidas, a crise mundial
tem levado muitos países desen-
volvidos a adotar políticas fiscais
ortodoxas e recessivas que têm afe-
tado, também, o cenário comercial
mundial. Por força das políticas
monetárias expansionistas que
desalinham as taxas de câmbio, os
países emergentes perdem merca-
do devido à valorização artificial
de suas moedas, o que agrava ain-
da mais o quadro recessivo global.

No plano multilateral, o impas-
se que paralisa a Rodada Doha não
autoriza otimismo quanto à con-
clusão exitosa, no curto prazo, das
negociações conduzidas sob o
guarda-chuva da OMC. Não estão
dadas as condições, por exemplo,
para que finalmente sejam corrigi-
das as distorções que afetam o co-
mércio internacional de produtos
agrícolas, de grande interesse para
os países em desenvolvimento.
Ainda assim, não deve haver dúvi-

da de que o Brasil continua com-
prometido com a conclusão da Ro-
dada Doha na sua feição de “Roda -
da do Desenvolvimento”. Diante
da impossibilidade de avançar no
plano multilateral, contudo, o Bra-
sil volta sua atenção para o apro-
fundamento do Mercosul, a conso-
lidação de uma zona de livre co-
mércio sul-americana, a retomada
de negociações com outros países
e regiões e o aproveitamento, pela
via da promoção comercial, das
vantagens em matéria de acesso a
mercado já obtidas até aqui.

Como afirmou o chanceler do
Uruguai em visita ao Brasil na se-
mana passada, o Mercosul vive um
momento de força. O Mercosul é
um projeto que permitiu que o in-
tercâmbio do Brasil com o bloco
mais que decuplicasse desde sua
criação, passando de US$ 4,5 bi-
lhões, em 1991, para US$ 47,2 bi-
lhões, em 2011. Os bens manufa-
turados representam mais de 90%
das exportações brasileiras para o
agrupamento, configurando fonte
de geração de empregos de alta
qualidade no país.

O Mercosul, porém, não benefi-
ciou somente o Brasil. Todos os só-
cios ganharam com o aumento
das trocas intrarregionais. O am-
plo mercado consumidor brasilei-
ro, que tem conhecido expansão
sem precedentes nos últimos anos,
está aberto aos vizinhos. Com o re-
cente ingresso da Venezuela, o blo-
co amplia seu potencial, integran-
do 28 milhões de novos consumi-
dores ao mercado do Mercosul.

Na América do Sul, a rede de
acordos comerciais negociados
no âmbito da Associação Lati-
no-Americana de Integração
(Aladi) assegura a conformação
de uma zona de livre comércio
sul-americana em 2019. A essa
realidade somam-se os esforços
empreendidos no âmbito da
Unasul com vistas a desenvolver
a infraestrutura regional de
transportes e a criar mecanismos
que estimulem e facilitem tanto
o comércio como os investimen-
tos. Sabemos que a América do
Sul — inclusive o Mercosul — não
está imune aos impactos da crise
de 2008. As dificuldades específi-
cas e pontuais enfrentadas por

seus integrantes, contudo, não
diminuem o comprometimento
brasileiro com o Mercosul ou
com a integração sul-americana.

Em um contexto de crise inter-
nacional e de impasse nas negocia-
ções multilaterais, o governo bra-
sileiro impulsiona novos projetos,
tanto no campo negocial como no
de promoção comercial. Fazem
parte desse processo as consultas
públicas aprovadas recentemente
pela Câmara de Comércio Exterior
(Camex), destinadas a aferir a per-
cepção dos agentes econômicos
brasileiros em relação a acordos de
livre comércio do Mercosul com a
União Europeia e o Canadá.

No campo da promoção co-
mercial, é intenso o esforço para
apoiar os agentes econômicos no
aproveitamento ao máximo das
oportunidades de negócios viabi-
lizadas por acordos comerciais já
negociados até aqui. No âmbito
do Mercosul, será realizado, por
ocasião da Reunião de Cúpula de
Brasília, em dezembro do corren-
te ano, o primeiro grande evento
empresarial do agrupamento, o
que curiosamente somente ocorre
21 anos após a entrada em vigor
do Tratado de Assunção. Na mes-
ma linha, missões empresariais
têm sido realizadas à margem das
viagens oficiais da presidenta Dil-
ma Rousseff, e grande número de
eventos voltados para a promoção
do produto nacional, no Brasil e
no exterior, refletem a estreita co-
operação entre o Itamaraty e o
Ministério do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exte-
rior/Agência Brasileira de Promo-
ção de Exportações e Investimen-
tos (Mdic/Apex).

As regras comerciais de que ho-
je dispomos — fundamentais —
são aquelas reunidas nos acordos
da OMC, com suas imperfeições e
lacunas. Para aperfeiçoá-las e
completá-las, será preciso a
anuência de 157 soberanias, que
perfazem juntas 98% do comércio
internacional. A complexidade
dessa tarefa, aliada aos efeitos
persistentes da crise econômi-
co-financeira internacional, im-
põe à diplomacia comercial brasi-
leira desafios novos que vem sen-
do enfrentados com criatividade e
determinação. Ciente da impor-
tância da diplomacia comercial
como instrumento de promoção
do desenvolvimento nacional, o
Itamaraty dela se ocupa com re-
novada e diferenciada atenção

Antonio de Aguiar Patriota é ministro
das Relações Exteriores.
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Eleições municipais deixam
rascunhos da disputa em 2014

A
s tendências que se vislumbram
a partir dos resultados do
primeiro turno das eleições
municipais para a eleição
presidencial de 2014 apontam

para a redefinição das forças de oposição. A
coalizão-ônibus do governo de Dilma
Rousseff emasculou duplamente as legendas
que disputam com o Partido dos
Trabalhadores o comando do Executivo
federal. O PSDB, apesar de governar Estados
importantes, perdeu força e viu um aliado
histórico, o DEM, ex-Partido da Frente Liberal
(PFL), agonizar a céu aberto nas urnas no
domingo. O poder de atração da máquina
federal foi um dos fatores que estimularam
políticos oportunistas, como Gilberto Kassab,
a buscar projeção nacional com um partido
sem princípio ativo (“nem de direita, nem de
centro, nem de esquerda”), o PSD, que
devastou o Democratas e que estreou com
vitória em 501 municípios.

A polarização natural de tucanos e petistas
na esfera federal caminha potencialmente
para um fim, não por esgotamento
ideológico, mas pelo seu contrário,
indistinção de programas e fisiologismos.
Não é exatamente uma surpresa que, com o
PT em seu terceiro período na Presidência,
tendam a se desgarrar do seio da grande
família de legendas que se abriga no governo
federal forças dispostas a desafiá-lo nas
urnas. Do lado governista, esse é o caso
latente do Partido Socialista Brasileiro (PSB),
cuja estrela inconteste é o governador de
Pernambuco, Eduardo Campos. Inicialmente
sob a sombra do PT, o PSB agora busca um
caminho próprio e cresce a cada eleição. Nas
municipais, tornou-se a quarta força
eleitoral, com 8,58 milhões de votos.

Seu desempenho na disputa pelas
prefeituras abriu outras possibilidades para o
PSB, caso se resolva a tentar tomar de assalto o
Planalto. Uma delas é a aliança com o PSDB.
Aécio Neves e Eduardo Campos bancaram em
Belo Horizonte o vencedor Maurício Lacerda
(PSB) contra o PT, que saiu vitorioso no
primeiro turno. Campos, por seu lado,
massacrou o candidato petista em seu reduto,
Recife, enquanto seu partido conquistava o
comando de outros 422 municípios. Pode ser
o início de uma longa amizade.

Após mostrar que tem densidade eleitoral

própria e que não vive à sombra de coalizões,
Campos ganha peso para cogitar um papel
subalterno em uma possível chapa para
reeleição da presidente Dilma Rousseff. Essa
talvez seja a hipótese menos provável. O PT
tem o PMDB, o partido com maior número de
prefeituras no país, como aliado principal e
dificilmente o dispensaria em nova disputa
presidencial, a menos que a legenda de Temer
tome uma incomum iniciativa de ruptura.

Os lances decisivos no xadrez eleitoral de
2014, porém, dependerão da popularidade
da presidente, que se mantém muito elevada,
e dos rumos da economia, que não promete
surpresas desagradáveis a curto prazo. Se
tudo se mantiver como está até 2014, Dilma
tende a se reeleger facilmente, congelando ou
alterando planos de potenciais
presidenciáveis. Sem sinais de debilidade do
governo Dilma, não visíveis até agora, já quase
na metade de seu mandato, ambições
naturais dos aliados tenderão a ser contidas
pelo realismo político e a perspectiva de uma
derrota certa nas urnas.

Aécio Neves já disse várias vezes que pode
esperar para disputar a Presidência e não gosta
de aventuras. Uma de suas chances seria ganhar
a indicação de candidato à Presidência pelo
PMDB, ou atrair esse partido para sua órbita,
um projeto do passado que hoje parece muito
distante. A receita de Campos é mais
diversificada e se desloca também em direção
ao PSD de Gilberto Kassab. Mas o governador de
Pernambuco pode olhar seu futuro político
com tranquilidade para além de 2014.

As eleições municipais deixaram claro,
porém, que os principais partidos terão de
buscar o apoio sempre amargo de legendas de
oportunidade, repetindo as agonias do
presidencialismo de coalizão. Se já não bastasse
a coalizão que sustenta o governo federal, os
apelos do Planalto em direção ao apoio de
Celso Russomanno, mal lacradas as urnas,
mostram um pouco do futuro. A disputa
paulistana mostrou a possibilidade de geração
de novas lideranças populistas à direita — como
Jânio e Maluf — , assim como o desencanto
crescente com os partidos, com o alarmante
número de votos nulos, em branco e abstenções
— um terço do total. Depois de o PT ter se
tornado o partido da ordem e abandonar seu
programa, o “toma lá dá cá” voltou a ter a
primazia nas negociações políticas.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 10 out. 2012, Primeiro Caderno, p. A14.




