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Opinião

Alca poderia cristalizar a assimetria de poder
existente entre os dois países. Por Diego Bonomo

Um acordo comercial
Brasil-Estados Unidos

A ascensão da China
como potência global
tornou menos relevante
o problema da
concorrência americana

A
última negociação pa-
ra a liberalização sig-
nificativa do comércio
entre Brasil e Estados

Unidos ocorreu no contexto da
Área de Livre Comércio das Amé-
ricas (Alca), encerrada, sem su-
cesso, em 2005. Dos cerca de
dez anos da negociação, o gover-
no brasileiro dedicou oito a, de
forma mais ou menos ativa, blo-
quear ou prorrogar a conclusão
da iniciativa americana. Desde
então, o fluxo de comércio, inves-
timento, conhecimento e visitan-
tes entre os dois países atingiu re-
cordes históricos, demonstrando
o potencial a ser explorado por
um acordo comercial bilateral.
Chegou a hora de avaliar se os
obstáculos originais à liberaliza-
ção ainda são relevantes.

O primeiro obstáculo no con-
texto da Alca era político. O en-
tendimento do Brasil e, em espe-
cial, do Ministério das Relações
Exteriores, era de que um acordo
comercial com os EUA poderia
cristalizar a assimetria de poder
existente entre ambos. Temia-se
que o acordo pudesse estabele-
cer relação de dependência eco-
nômica e política e, por conse-
quência, ser utilizado como ins-
trumento de pressão americana
junto ao país. Esse temor incluía,
até mesmo, a dissolução do Mer-
cado Comum do Sul (Mercosul)
pelo projeto hemisférico.

O segundo obstáculo era eco-
nômico. A percepção do setor pri-
vado brasileiro, em particular da
indústria, era de que a liberaliza-
ção tornaria a concorrência com
os EUA insustentável e resultaria
na desindustrialização ou desna-
cionalização de setores indus-
triais do Brasil, processo similar
ao vivenciado durante o período
final da abertura comercial unila-
teral, no governo Collor.

O terceiro obstáculo era comer-
cial. A visão tanto do governo,
quanto do setor privado brasileiro,
era de que não seria possível alcan-
çar equilíbrio nos compromissos
em política comercial. O entendi-
mento era de que os americanos
avançariam pouco para reduzir ou
eliminar barreiras nas duas
áreas-chave para o Brasil — agri -
cultura e defesa comercial —, ao
passo que exigiriam compromis-
sos substanciais em compras go-
vernamentais, investimento e pro-
priedade intelectual, que limita-
riam a execução de políticas públi-
cas pelo país.

De 2005 para cá, o sistema inter-
nacional, assim como as relações

Brasil-EUA, passaram por mudan-
ças estruturais. Dos três obstáculos
originais à liberalização do comér-
cio bilateral, dois perderam rele-
vância e o terceiro está em via de
seguir o mesmo fim.

Em primeiro lugar, a consoli-
dação do país como potência re-
gional e seu avanço para se tor-
nar potência mundial eliminou o
risco de um acordo comercial
com os EUA cristalizar a assime-
tria de poder entre ambos. A assi-
metria continua a existir, mas
um acordo não seria suficiente
para perenizá-la; ao contrário,
seria apenas o que de fato é qual-
quer acordo desse tipo — um ins-
trumento para otimizar a aloca-
ção de recursos econômicos nos
dois países, gerando negócios,
crescimento e empregos.

Em segundo lugar, a ascensão
da China como potência econô-
mica e comercial e o aprofunda-
mento dos vínculos corporativos
entre Brasil e EUA tornaram me-
nos relevante o problema da con-
corrência americana. Hoje, a
maior preocupação da indústria
brasileira é com a concorrência
asiática, ao passo que se tornou
investidora no mercado america-
no — de proteína animal (JBS e
Marfrig) à petroquímica (Bras -
kem), passando por aeronáutica
(Embraer), construção (Odebre -
cht), energia (Pe t r o b r a s ), siderur-
gia (Gerdau), tecnologia da infor-
mação e comunicação (Stefanini)
e têxtil e vestuário (Coteminas).

Por fim, as questões de política
comercial evoluem para cenário
mais promissor. A agricultura
permanece como obstáculo, mas
a situação fiscal dos EUA e o lan-
çamento das negociações do
acordo transatlântico com a
União Europeia, assim como a
conclusão do acordo transpacífi-
co, podem ajudar a removê-lo. Já
em defesa comercial, os america-
nos eliminaram, em quase todos
os casos, sua metodologia ilegal
na aplicação de direitos anti-
dumping, conhecida como “ze -
r a m e n t o” (zeroing) e condenada
em diversas disputas na OMC.
Hoje, é o Brasil quem aplica mais
direitos contra os produtos ame-
ricanos e não o contrário.

Em paralelo, a modernização
do setor privado brasileiro e, por
consequência, das políticas pú-
blicas do país, vêm, também, mo-
dificando a visão tradicional de
que compromissos em compras
governamentais, investimento e
propriedade intelectual sejam li-
mitantes — ou de que esses limi-
tes sejam, de modo necessário,
ruins. Há número crescente de
empresários e membros do go-
verno brasileiro que enxergam
nesses compromissos oportuni-
dades de acesso a mercados para
as exportações de bens e serviços
do Brasil, combate à corrupção,
promoção de negócios e incenti-
vo à inovação.

Diante dessas mudanças, os
dois países deveriam utilizar o
Acordo de Comércio e Cooperação
Econômica, firmado em 2011 pela
presidenta Dilma e o presidente
Obama, como plataforma para es-
tudar um potencial acordo comer-
cial bilateral. A realização desse es-
tudo, que deveria incluir consulta
formal ao setor privado e à socie-
dade civil, não fere os compromis-
sos brasileiros no âmbito do Mer-
cosul e cria oportunidade para o
debate amplo e público sobre
quais devem ser os objetivos de po-
lítica comercial do país, em espe-
cial no que diz respeito às negocia-
ções comerciais.

A limitação do Brasil para ne-
gociar acordos em separado dos
outros membros do bloco
sul-americano não deve ser obs-
táculo a esse esforço de avaliação
inicial, afinal, se houver interesse
por parte do país, sua liderança
no continente influenciará o
comportamento dos demais. Pa-
raguai e Uruguai já demonstram
ver incentivos comerciais sufi-
cientes para firmar acordo com
os EUA, ao passo que a situação
política e econômica na Argenti-
na e na Venezuela pode evoluir
para cenário mais propício após
a exaustão (já visível) dos atuais
modelos de política econômica,
comercial e externa.

Com os EUA prontos para reto-
mar a agenda de negociações co-
merciais, paralisada desde a crise
de 2008 e 2009, e com as iniciati-
vas nessa área concentradas no
Atlântico Norte e no Pacífico, o
custo de oportunidade da inação
do Brasil pode ser alto.

Diego Bonomo é diretor para políticas
públicas da seção americana do Conselho
Empresarial Brasil-Estados Unidos
(Cebeu), ligado à U.S. Chamber of
Commerce, em Washington.
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TIM RUE/BLOOMBERG

Programa de inovação terá
que resolver velhos problemas

P
reocupado em incentivar o
investimento e, assim, alavancar o
crescimento econômico, o
governo lançou na semana
passada o programa Inova

Empresa, que promete destinar
R$ 32,9 bilhões à inovação das empresas das
áreas da indústria, agropecuária e serviços.

Não há propriamente dinheiro novo. Do
total, R$ 20,9 bilhões são linhas de
financiamento subsidiado do Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES) e da Financiadora de Estudos
e Projetos (Finep), ligada ao Ministério da
Ciência, Tecnologia e Inovação — juros de
2,5% a 5% ao ano, pagamento em 12 anos e
cobertura de até 90% do investimento total.
Há também R$ 4,2 bilhões para empréstimos
a fundo perdido para centros de pesquisa de
empresas. Empresas ligadas ao
desenvolvimento tecnológico poderão
contar ainda com R$ 1,2 bilhão em
subvenções e R$ 2,2 bilhões em participação
governamental. Outros R$ 4,4 bilhões são
recursos das agências reguladoras dos
setores de petróleo e energia, açúcar e álcool
e do Serviço Brasileiro de Apoio às Pequenas e
Médias Empresas (Sebrae), que têm
programas de apoio à inovação.

A principal novidade desse novo pacote do
governo Dilma é, na verdade, a criação da
Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação
Industrial (Embrapii), que vai centralizar o
acesso aos recursos, além de ser responsável
por promover o casamento entre instituições
públicas de pesquisa e inovação e as
empresas privadas. O governo disse que a
ideia de criar a Embrapii foi inspirada no
programa Bolsa Família, que nasceu da
unificação de vários programas de
transferência de renda. “Nenhum projeto,
nenhum programa brasileiro deu certo sem
integrar seus recursos”, afirmou a presidente
Dilma no lançamento do Inova Empresa.

A comparação é exagerada. Apesar de a
tarefa do Bolsa Família não ser trivial, a
Embrapii terá uma atividade
consideravelmente mais complexa. Não só
os temas inovação, pesquisa e ciência são
mais complicados como não será fácil
aproximar as empresas privadas dos centros
públicos de pesquisa, respeitando os
interesses e idiossincrasias de cada um dos

lados. Com um capital de R$ 1 bilhão, a ser
integralizado até o fim do próximo ano, a
Embrapii, segundo o ministro da Ciência e
Tecnologia, Marco Antônio Raupp, é “uma
estrutura ágil que vai fazer o casamento
entre demandas das empresas e a oferta de
pesquisas tecnológicas e a infraestrutura
e x i s t e n t e”. Pela Embrapii, as empresas
poderão ter acesso aos laboratórios e
universidades para atender à demanda
industrial por pesquisas e desenvolvimento
de produtos, disse o ministro.

Para cumprir a contento sua missão, a
empresa terá que ser realmente ágil. Mas não
é o que indica sua estrutura de comando,
formada por um comitê gestor composto
pela Casa Civil, Ministério da Ciência,
Tecnologia e Inovação (MCTI), Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior, Ministério da Fazenda e Secretaria
de Micro e Pequena Empresa (SMPE).

A distância entre os centros de pesquisa
públicos e as empresas privadas é um antigo
problema brasileiro. O Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada (Ipea) dedica ao assunto
o mais recente boletim Radar, de fevereiro.
Um dos artigos do boletim lembra que o
governo investiu bastante em infraestrutura
de pesquisa na primeira década do século,
com recursos de fundos setoriais e fundações,
mas falta articulação com o setor produtivo.

De acordo com dados do Ministério de
Ciência e Tecnologia, o país investia nessas
áreas 1,3% do Produto Interno Bruto (PIB) no
início do século. Dez anos depois, o
investimento subiu para apenas 1,62% do PIB.
O investimento público na área cresceu de
0,73% para 0,87% do PIB; e o privado
aumentou mais, de 0,56% para 0,75% do PIB.
Ainda assim, o setor privado contribui com
46% do total, bem abaixo dos 70% registrados
na Alemanha, China e Estados Unidos.

Artigo do presidente do Ipea, Marcelo Neri,
e da diretora do Instituto, Fernanda de Negri,
publicado no Va l o r (15/2), constata a estreita
relação entre inovação e produtividade e o
aumento da produção científica na última
década, que não é revertido para o avanço da
indústria brasileira. E esse será o principal
desafio do novo programa: permitir ao setor
privado utilizar a infraestrutura pública
disponível para pesquisa, desenvolvimento
de produtos, ensaios e testes.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 19 mar. 2013, Primeiro Caderno, p. A14.




