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B ra s i l

Na OMC, país adotará ‘ousadia calculada’
nos debates sobre câmbio, diz Azevedo

RUY BARON/VALOR

Roberto Azevedo: “Timidez não marca ponto no comércio internacional”

Assis Moreira
De Genebra

“ Na OMC, há que ter ousadia
calculada. Timidez não marca
ponto no comércio internacio-
n a l .” É o que afirma o embaixa-
dor brasileiro junto à Organiza-
ção Mundial do Comércio
(OMC), Roberto Azevedo, ao
preparar os novos passos do país
na entidade para tentar corrigir
o impacto de assimetrias cam-
biais no comércio.

Para o embaixador, a propos-
ta na OMC tem servido para le-
vantar o perfil do tema em ou-
tros foros, como o Fundo Mone-
tário Internacional (FMI) e o G-
20, e evidenciar a situação brasi-
leira ‘ ’de fortes danos comerciais
com essa anomalia cambial’ ’.

O representante brasileiro ad-
verte que, se não houver ações
coordenadas sobre moedas no
plano internacional, ‘ ’seguire -
mos com o cenário atual de ajus-
tes conflituosos aos trancos e
barrancos’ ’. Nesse cenário, prevê
que os países testarão os limites
de ajustes via políticas macroe-
conômicas, a eficácia de inter-
venções nos mercados financei-
ros e das ações de controle de
fluxos de capital. Vão testar tam-
bém a aceitação de patamares
de câmbio ‘induzidos’ pelos go-
vernos, como real/ dólar em R$
2, e euro/ franco suíço em 1,20
franco suíço.

Mais de uma vez, a presidente
Dilma Rousseff acusou as mani-
pulações de moedas de se torna-
rem uma nova forma de prote-
cionismo comercial. Ela terá
ocasião de discutir o tema esta
semana com os presidentes
François Hollande, da França, e
Vladimir Putin, da Rússia.

Um dos objetivos do país é que
os parceiros aceitem examinar a

criação de um instrumento de
desafogo para casos de valoriza-
ção cambial excessiva, que auto-
rize um país impor sobretaxa na
importação para proteger a in-
dústria nacional. O embaixador
reconhece que o ‘ambiente não
está maduro para a negociação
de novas disciplinas’ ’, mas consi-
dera que o tema cambial na OMC
já ‘’teve enorme avanço’ ’.

Azevedo diz que, nas primei-
ras discussões, não foi aprovada
sequer a ideia de travar diálogo
com o FMI. Agora, há consenso
de que essa coordenação tem de
acontecer. O Fundo será convida-
do a participar da próxima reu-

nião sobre o tema cambial, em
abril de 2013, na OMC.

Para o embaixador, o FMI aca-
ba de avançar na questão cam-
bial e, agora, aceita o conceito de
que a plena e irrestrita liberaliza-
ção dos fluxos de capital atinge
de forma variada os diferentes
países. Esses fluxos, que hoje pas-
sam de 20% do PIB mundial, re-
presentavam um quarto desse
volume entre 1980-2000.

‘’Você não tem ideia do que
ouvi no caso do algodão contra
os EUA, que era quixotesco, e de-
pois, que ganhamos, mas não le-
vamos. Hoje, os produtores bra-
sileiros já receberam mais de

US$ 350 milhões de compensa-
ções pagas pelos americanos’ ’,
afirma o embaixador, ao reagir
ao ceticismo sobre a questão
cambial na OMC.

Para Azevedo, o conflito sobre
câmbio envolve duas correntes
de pensamento e de interesses
políticos, contraditórias, mas
não irreconciliáveis. A primeira,
na qual se posicionam EUA e FMI,
defende a perfeita e livre arbitra-
gem do mercado. Insiste que o
cambio flutuante reflete funda-
mentos econômicos dos paises,
que as nações superavitárias em
contas correntes, como China e
Suíça, devem permitir a natural
apreciação das moedas e que in-
tervenções de governos nos flu-
xos de capital e nas taxas de cam-
bio apenas atrasariam o reequilí-
brio estrutural das contas cor-
rentes. Na OMC, essa corrente cri-
tica duramente a China e a Suíça,
e um pouco menos o Brasil.

A segunda corrente , na qual se
inserem Brasil, China, Suíça “e
uma quantidade enorme de paí-
ses’ ’, segundo o embaixador, de-
fende o direito dos governos de
atuar contra movimentos cam-
biais considerados “anômalos”.

Para essa corrente, a taxa de
câmbio é determinada por deci-
sões fiscais, monetárias e orça-
mentárias tomadas dentro e fora
das fronteiras nacionais. Consi-
dera que decisões de terceiros
países, especialmente os de moe-
das livremente conversíveis, afe-
tam o patamar cambial, fazem
outros países pagar a conta das
crises internas e trazem o fantas-
ma da desindustrialização.

Para o Azevedo, o tema cambial
“jamais encontrará solução técni-
ca, com estudos econométricos e
definição de taxas de equilíbrio’ ’. A
solução será, como foi no passado,
“sempre imperfeita e política”.
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As “chances”da
Europa e Mercosul
S e rg i o
Le o

R
ealizada quase que
somente para
ganhar tempo, por
sugestão dos
ministérios da

Fazenda e do Desenvolvimento,
pouco entusiasmados com a
ideia de aprofundar as
negociações de livre comércio
entre Mercosul e Venezuela, a
consulta pública oficial feita a
empresários brasileiros sobre o
interesse em buscar o acordo
com os europeus surpreendeu
autoridades, com muito mais
apoios à negociação do que
imaginava o governo. No
entanto, o acordo
Mercosul-União Europeia foi
um dos temas desdenhados na
cúpula do bloco sul-americano,
realizada na semana passada.

O assunto pairou, apenas,
pela cúpula. O presidente
uruguaio, Pepe Mujica, que
presidirá o Mercosul nos
próximos seis meses, declarou,
após encontro com a
presidente Dilma Rousseff, ver a
crise europeia como uma
chance para obter o acordo. O
aperto fiscal na Europa facilita a
remoção de um obstáculo, os
escandalosos subsídios
agrícolas europeus, disse
Mujica, ao prever que o acordo
com a UE seria um dos
principais temas em Brasília.
Não foi . Na extensa declaração
dos presidentes do bloco, após
três parágrafos sobre China, o
item 50, de 61, fala de “a p o i o” à
negociação com os europeus,
por um acordo “abrangente e
e q u i l i b r a d o”.

Continua valendo, porém, a
advertência levada ao
Congresso _ e ao próprio
governo _ pelo ministro de
Relações Exteriores, Antônio
Patriota: para o Brasil, nessa
discussão de comércio com a
União Europeia, ficar parado
não é manter o status quo; é
retroceder. Em 2013, o Brasil,
por já ter deixado de ser uma
economia pobre há tempos,
perderá o direito a tarifas mais
baixas de importação na
Europa, pelo Sistema Geral de
Preferências (SGP) _ que hoje
facilita a entrada de 12% das
vendas do país ao continente.

Com o fim do SGP,
exportações brasileiras de
produtos tão distintos quanto
químicos, autopeças e calçados
ficarão mais caras para o
consumidor europeu e correm
o risco de perder sua já
combalida competitividade. Os
europeus minimizam o
impacto do corte do SGP e
falam em queda de apenas 1%
nas vendas do Brasil, o que,
além de ser muito abaixo do
que acredita o governo
brasileiro, subestima o impacto
sobre alguns dos principais
produtos manufaturados
vendidos à Europa.

Além disso, os europeus vêm
consolidando seu espaço na
América do Sul, nos países mais
ativos em matéria de acordos
comerciais; hoje, o Parlamento
Europeu discute a ratificação
do acordo de livre comércio
com Colômbia e Peru, que deve
ser confirmada amanhã e
facilitar a venda de produtos
químicos e automotivos
europeus — entre outros —
nesses dois países, abrindo
espaço para produtos
alimentícios colombianos e
peruanos na União Europeia.

A União Europeia reduziu o
status do Mercosul em seus

planos estratégicos de
ampliação de comércio, parte
pelas dificuldades em superar
seu próprio protecionismo
agrícola, parte pelo cenário
desalentador exibido pelo
crescente protecionismo
dentro do Mercosul. Mas, em
24 de janeiro, estarão no Brasil,
para um encontro de cúpula do
país com a União Europeia, o
presidente do bloco europeu,
José Manuel Barroso, o
presidente do Conselho
Europeu, Herman Van Rompuy,
e o comissário de Comércio,
Karel De Gucht. Em seguida,
irão reunir-se com o Mercosul,
para falar do acordo comercial,
durante o encontro de cúpula
dos países latino-americanos,
no Chile.

Dilma Rousseff emite sinais
ambíguos sobre o que pensa da
oportunidade com os
europeus. Declara apoio às
negociações do acordo entre
Mercosul e União Europeia,
mas demonstra, para pessoas
próximas, pouca expectativa de
êxito. A verdade é que o próprio
Mercosul se afasta das já difíceis
perspectivas de um acordo
abrangente com a Europa.

Na noite de sexta-feira, após a
cúpula em Brasília, Dilma
conversou por três horas com a
presidente da Argentina,
Cristina Kirchner, sobre travas
comerciais entre os dois
maiores sócios do Mercosul. À
saída, autoridades exibiram
sorrisos e declarações otimistas,
mas a conversa foi dura.

Dilma cobrou de Cristina o
fim da discriminação contra
Brasil, que elevou importações
argentinas de bens europeus e
americanos enquanto reduziu
compras dos mesmos produtos
originadas do Brasil, sob o
controle discricionário do
ministro de Comércio Interno
argentino, Guillermo Moreno.
Os brasileiros ouviram também
queixas de barreiras brasileiras
e concordaram em coordenar
melhor o acompanhamento do
comércio bilateral e avaliar a
situação em encontro de
técnicos, em janeiro.

As pouco transparentes
barreiras argentinas começam,
porém, a tornar-se obstáculo
menor aos futuros acordos
comerciais do Mercosul, frente
à maneira atabalhoada como o
bloco busca sua expansão.
Semana passada, seis meses
após a oficialização da entrada
da Venezuela no Mercosul,
diplomatas brasileiros
comemoravam, durante a
cúpula, o tímido avanço das
conversas com os venezuelanos
para incorporar as normas do
bloco e abrir portas ao livre
comércio com os sócios.

Foi apresentada como sinal
de êxito a decisão venezuelana
de adotar, já no ano que vem, o
mesmo sistema de classificação
de produtos do comércio
exterior vigente no Mercosul
— passo mínimo a se esperar
em um acordo de integração.

Ninguém na região sabe dizer
o como serão compatibilizados o
status de sócio da Venezuela no
Mercosul com a volta do
Paraguai, em abril, após as
eleições que marcarão a
normalização democrática no
país. Suspenso do bloco após o
precipitado impeachment do
presidente Fernando Lugo, o
Paraguai rejeitou no Senado a
sociedade com a Venezuela. É
assim, sem saber como abrigar
venezuelanos e paraguaios no
mesmo salão, que o Mercosul
agasalhou às pressas um
protocolo de adesão da Bolívia.

Negociações comerciais do
bloco já teriam de prever dois
trilhos de discussão; um deles, à
parte, só para os venezuelanos.
Com os bolivianos em processo
de entrada, o Mercosul pode ter
assentado uma pedra tumular
sobre as perspectivas de
participar do processo mundial
de formação de acordos de
liberalização comercial.

Na próxima coluna, volto a
falar da Bolívia, novo sócio.

Sergio Leo é repórter especial e escreve
às segundas-feiras
E- m a i l : s e rg i o . l e o @ va l o r. c o m . b r

Com novos sócios do
bloco, acordos ficam
mais distantes

Dilma inicia agenda de visitas à França e à Rússia
Alda do Amaral Rocha
Para o Va l o r , de Paris

A presidente Dilma Rousseff,
deve aproveitar a visita de Estado à
França, que começa oficialmente
amanhã, para reforçar os pontos
em comum com o presidente fran-
cês François Hollande em relação
ao combate à crise econômica glo-
bal. Assessores da presidente lem-
bram que “a França, assim como o
Brasil, defende medidas que con-
templem o crescimento, e não ape-
nas medidas de austeridade para
enfrentar a crise”.

A parceria estratégica entre os
dois países nas áreas de defesa,
ciência, educação e tecnologia
tambem estará na pauta. Segundo
assessores, existe interesse da Fran-
ça em dar um “impulso na parce-
r i a” iniciada em 2006. A expectati-
va é que o tema dos caças Rafale,
que a França tenta vender ao Brasil

há anos, também seja discutido.
Hoje, em seu primeiro dia na ca-

pital francesa, a presidente deve
ter uma programação privada,
com reuniões internas de trabalho
com a chancelaria e revisão de dis-
cursos. Amanhã, às 11h, haverá ce-
rimônia oficial de chegada da pre-
sidente no Invalides, o museu do
exército francês. Dilma será recebi-
da pelo ministro da Defesa da
França , Jean-Yves Le Drian, e por
comandantes militares.

A presidente deixará o museu
escoltada por um regimento da ca-
valaria da guarda republicana
francesa durante trajeto de cerca
de 500 metros, seguindo depois
para a Assembleia Nacional. Às 15
horas, abrirá, junto com o presi-
dente Hollande, o “Fórum do Pro-
gresso Social: o Crescimento como
Saída para a Crise”, evento organi-
zado pelo Instituto Lula e pela Fun-
dação Jean-Jaurès , ligada ao Parti-

do Socialista, do presidente Hol-
lande. O fórum termina quarta-fei-
ra, com a presença do ex-presiden-
te Lula e do ex-primeiro ministro
francês Leonel Jospin.

Depois da abertura do fórum,
Dilma e Hollande se reúnem no
Palácio do Eliseu, sede da presi-
dência da Republica. No encontro,
haverá assinatura de atos relacio-
nados à parceria entre os dois paí-
ses. No início da noite, os presiden-
tes participam de uma entrevista à
imprensa. À noite, o presidente
francês e a primeira-dama Valérie
Trierweiler oferecem um jantar de
Estado a Dilma e comitiva.

Na quarta-feira, segundo dia da
visita, a presidente participará do
“Seminário Brasil-França: Desafios
e Oportunidades de uma Parceria
E s t r a t é g i c a” na sede do Movimen-
to de Empresas da França (Medef),
o equivalente à CNI brasileira. Dil-
ma falará para uma plateia de em-
presários e responderá perguntas.
Está prevista a presença de resi-
dentes de grandes empresas , co-
mo Renault e Pe u g e o t .

No fim da tarde de quarta-fei-
ra, a presidente embarca para
Moscou, segunda etapa da via-
gem. O retorno ao Brasil está
previsto para sábado.

A 
ut

iliz
aç

ão
 d

es
te

 a
rti

go
 é

 e
xc

lu
siv

a 
pa

ra
 fi

ns
 e

du
ca

cio
na

is.

Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 10 dez. 2012, Primeiro Caderno, p. A2.

Text Box




