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Cleide Silva

Cobrar postura mais atuante
do governo na busca por acor-
dos comerciais que tirem o
Brasil do isolamento no jogo
do comércio mundial é o novo
desafio assumido por Pedro
Passos, presidente do Institu-
to de Estudos para o Desenvol-
vimento Industrial (Iedi), enti-
dade que reúne pesos pesados
do setor produtivo. Apesar de
limitado pela falta de competi-
tividade, ele diz que o País tem
“de enfrentar a agenda de Amé-
rica do Norte, Europa e Ásia”,
do contrário, ficará para trás.

● Quando começou esse movi-
mento?
Passada a maré positiva do ce-
nário mundial, começaram a
aparecer as pedras no cami-
nho. As importações de manu-
faturados continuaram aumen-
tando e as exportações, cain-
do. As empresas olham para o
mercado interno que já não
tem o mesmo vigor e falam: ‘E
agora, para onde vamos?’ É
uma pena não termos aprovei-
tado o período de crescimento
para investir em plataformas
básicas para este momento.

● A indústria achou que o merca-
do interno bastaria?
Durante a fase de estabilização
houve uma reorientação da eco-
nomia para o mercado interno,
com a introdução da nova clas-
se média, mais crédito e inser-
ção de mais gente no consumo.
A indústria voltou-se para esse
crescimento, também apoiado
pelo cenário externo favorável.
As exportações cresciam por-
que o mundo crescia. Esse mo-
vimento se arrefeceu em razão
do crescimento mundial me-
nor, queda dos preços das com-

modities, demanda interna por
produtos e serviços que elevou
os custos acima do ganho de
produtividade. A situação da in-
dústria de manufatura se dete-
riorou na inserção internacio-
nal. Saiu de um superávit de
US$ 10 bilhões para um déficit
de US$ 50 milhões.

● É possível reverter isso?
As condições são melhores do
que tínhamos no passado. Te-
mos reserva, economia mais
organizada e uma base indus-
trial diversificada. Podemos
traçar uma estratégia para nos
inserir novamente no comér-
cio internacional, não através
de recursos naturais, mas de
produtos de maior valor agre-
gado. Nos últimos tempos nos
transformamos num polo for-
necedor de matérias-primas
básicas e boa parte do consu-
mo que cresceu no Brasil foi
abastecido por importados.

● O País não se preparou para o
cenário mundial mais apertado?
O Brasil foi lento nas suas pro-

postas de adaptar-se a um ce-
nário mais competitivo e de in-
serção no comércio mundial
com outro tipo de produto
que não commodities. E não
buscamos acordos. Ficamos
parados, diferente de outros
países. Acordos comerciais são
difíceis, exigem negociação res-
ponsável, prazos. Mas há al-
gum tempo não existe determi-
nação para novos acordos, se-
jam amplos ou bilaterais.

● Por que o Brasil ficou parado?
Acho que foi falta de prioridade
em verificar que precisávamos
nos preparar para uma situação
diferente da que vivíamos. É
bom lembrar que fizemos coi-
sas muito boas: estabilizamos a
economia, fizemos uma inser-
ção de novas classes. A disposi-
ção para competir no cenário
internacional foi atenuada por-
que havia posição confortável
no mercado interno. E a conta
externa era mantida pelo agro-
negócio. Se a situação era con-
fortável, porque cutucar a onça
com vara curta?

● E agora, o que pode ser feito?
Agora isso é absolutamente ne-
cessário para colocar o País
num cenário que se agrava
com a possibilidade de acor-
dos de multipaíses ou de gran-
des blocos. Há maior aproxi-
mação dos EUA com a Europa,
com parte da Ásia. Recente-
mente teve o acordo andino –
México, Colômbia, Chile e Pe-
ru. Há setores que vão sofrer,
mas, por outro lado, o nível de
inovação, tecnologia, sofistica-
ção e de inserção será enorme.

● Foi uma acomodação por parte
do governo ou dos empresários?
Foi uma opção da sociedade.
Nunca vivemos uma situação
de estabilidade de preço, de re-
servas internacionais, de cres-
cimento intenso de consumo.
Era uma sensação muito razoá-
vel não só do empresariado. O
mundo lia dessa forma. Publi-
cações que hoje criticam o Bra-
sil, há dois anos viam o País co-
mo queridinho do mercado.

● Dá para recuperar a perda?

É uma situação que preocupa,
mas temos ativos para reagir.
Não somos um país só de re-
cursos naturais. Temos indús-
tria diversificada, que perdeu
participação no mercado mun-
dial, mas ainda é relevante.
Existe competência gerencial,
capital acumulado e conheci-
mento. Só precisamos reorien-
tar a política comercial.

● Como fazer isso?
É um processo delicado, por-
que estamos lidando com va-
riáveis macroeconômicas e
com mudanças fundamentais
que precisam ser feitas na ba-
se: desregulação, aumento de
eficiência, educação relevante.
E temos de enfrentar a agenda
do comércio internacional. É
preciso entrar em novos trata-
dos, começar a construir essas
pontes, dar condições a que de-
terminadas cadeias produtivas
tenham maior competitivida-
de e maior produtividade. Por-
tanto, é preciso desonerar ma-
térias-primas que estão nas ba-
ses da cadeia produtiva.

● E se essa competitividade não
for alcançada?
Caso algumas indústrias não
se adaptem, precisamos ter a
possibilidade de abrir o merca-
do para receber essas matérias-
primas, do contrário a gente
mata o restante das cadeias
produtivas. Mas não se pode fa-
zer abertura irresponsável.

● Como imagina esses acordos?
Precisamos começar menos pe-
lo lado das tarifas e mais pelo
lado da harmonização da legis-
lação fitossanitária, pela har-
monização com relação ao con-
sumidor. Um exemplo do que
não deu totalmente certo, em-
bora tenha sido uma grande
evolução, é o Mercosul. Não te-
nho uma fórmula para cons-
truir acordos, mas o Brasil pre-
cisa saber, em todas as esferas,
que se não fizer vai ficar excluí-
do do cenário mundial. Ser pro-
dutor de milho, minério e pe-
tróleo é ótimo, mas o País po-

de mais. Se abrir mão do cresci-
mento da indústria, vai abrir
mão de um vetor importante
do desenvolvimento. E o cresci-
mento passa por uma indústria
inserida no comércio global.

● Que avaliação o sr. faz dos
acordos que o Brasil tem hoje?
O acordo que o Brasil tem hoje
é o Mercosul, o restante são pe-
quenos países que praticamen-
te não contam no comércio in-
ternacional. Temos de enfren-
tar a agenda de América do
Norte, Europa, Ásia. É lá que
estão as fontes de inovação e
de competitividade que po-
dem manter nossa cadeia pro-
dutiva no nível de qualidade
que precisa para operar.

● O acordo Mercosul e União Eu-
ropeia é prioridade?
Com a crise naquela região,
não sei se essa prioridade pode
persistir, pois não sei se para
eles hoje é oportuno. De qual-
quer forma, os sinais de que o
Brasil está puxando essa agen-
da com ênfase são muito bai-
xos, porque tudo demora mui-
to para se resolver com a Ar-
gentina, com a própria UE.

● Que metas espera alcançar?
Que o País tenha mais setores
integrados nas cadeias globais.
Precisamos ter um nível de
abertura de trocas que permita
importação maior de equipa-
mentos melhores, inovadores,
mas também um nível de ex-
portação maior. O Brasil ainda
é muito fechado.

● Como o governo recebe isso?
Ainda é difícil entender a posi-
ção brasileira com relação a
acelerar tratados internacio-
nais. Nossa sensação é de que
o Brasil poderia ir mais rápido,
e isso não quer dizer fazer acor-
dos de imediato, mas ter a de-
terminação de construir pon-
tes para que sejam feitos. Quer
dizer colocar prioridade, gente
de qualidade visível dentro da
estrutura. Hoje, não sabemos
de quem é essa governança.

Alexa Salomão

A Aliança do Pacífico, bloco co-
mercial que reúne México, Co-
lômbia, Peru e Chile, poderia
pleitear o ingresso no livro dos
recordes. Não há união entre
países que tenha avançado tan-
to em tão pouco tempo. Vai
completar um ano quinta-feira,
mas já é referência na cena eco-
nômica.

O quarteto concentra 35% do
PIB e 49% dos investimentos di-
retos estrangeiros da América
do Sul. Cada um deles cresceu
em 2012 acima de 3,1%, a média
do PIB na região. Hoje, 16 países
estão no bloco como observado-
res para uma possível adesão e a
Costa Rica em breve oficializa o

seu ingresso. O grupo atraiu
mais atenção ao anunciar que
vai zerar as tarifas de 90% dos
produtos que circulam dentro
de suas fronteiras.

Boa parte desse sucesso foi
possível graças a uma estratégia
específica adotada por todos os
parceiros da aliança: assinar
acordos bilaterais de livre co-
mércio para entrar no radar dos
investidores internacionais. “É
preciso explicar que esses acor-
dos não se resumem a fixar as
tarifas de importação”, diz o ad-
vogado Eduardo Matias, espe-

cialista em direito internacio-
nal. “São documentos exten-
sos, com mais de 100 páginas,
que definem as regras de quase
tudo que pode dar prejuízo ou
dor de cabeça entre parceiros
internacionais.” Na lista estão
temas como a participação em
processos de compras governa-
mentais, o registro de proprie-
dade intelectual, o intercâmbio
de serviços, a flexibilização do
fluxo de capitais e de remessas
financeiras para o exterior – só
para citar alguns exemplos.

Tratados. O Chile tem 21 acor-
dos do gênero. No ano passa-
do, o país cresceu 5,5% e rece-
beu US$ 30 bilhões em investi-
mento direto estrangeiro. Me-
tade do dinheiro foi para a ex-
ploração da maior riqueza do
país, o cobre. Mas outros US$
15 bilhões foram injetados nos
setores financeiro e de energia,
bem como em um extenso pro-
grama de obras públicas, toca-
dos pela iniciativa privada, que

está modernizando as rodo-
vias do país.

O México tem 13 acordos co-
merciais do gênero, o Peru, 12,

e a Colômbia, 11. O mais impor-
tante é o Nafta, o acordo de li-
vre comércio com os EUA, que
funcionou como uma escola.
“Os níveis de exigência e de
complexidade dos acordos
americanos são tão altos que,
ao final das negociações, o país
se torna apto para firmar qual-
quer acordo comercial”, diz Ru-
bens Ricupero, ex-secretário-
geral da Unctad, a Conferência
das Nações Unidas sobre Co-
mércio e Desenvolvimento.

Esses acordos têm uma van-
tagem estratégica adicional: ga-
rantem uma vaga no que hoje
se chama cadeia global de pro-
dução. Já faz muito tempo que
um produto deixou de ser feito

num único país para ser vendi-
do em outros. Ele pode ser cria-
do num local, fabricado em ou-
tro, com insumos importados,
e vendido para países que nem
participaram da produção.

Os acordos asseguram que
essa engrenagem global não
vai emperrar por causa de pro-
blemas legais locais. Quanto
maior é o número de acordos
assinado por um país, mais
atraente ele se torna. A tendên-
cia se acentuou após 2008. Os
investidores saíram pelo mun-
do em busca de novos merca-
dos e passaram a priorizar os
países com acordos comerciais
porque eles oferecem ambien-
tes de negócios mais estáveis.

Vizinhos do Pacífico mostram
o valor dos acordos comerciais
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‘Se o Brasil não construir acordos, vai
ficar excluído do cenário internacional’

Pedro Passos, presidente do Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial (Iedi)

No vermelho. Situação da indústria no mercado externo se deteriorou, diz Passos, do Iedi

acesse

VENDAS PARA
EMPRESAS 11 3347-7000 0800-0195566

GRANDE SÃO PAULO OUTRAS LOCALIDADES

● Livre comércio

México, Colômbia, Peru e
Chile apostaram nessa
estratégia e criaram um
pujante bloco econômico
na América Latina
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Para presidente do Iedi,
País não aproveitou a
maré positiva, mas ainda é
possível ampliar inserção
no mercado global

“(Os acordos) são
documentos extensos, com
mais de 100 páginas, que
definem as regras de quase
tudo que pode dar prejuízo
ou dor de cabeça entre
parceiros internacionais.”
Eduardo Matias
ADVOGADO

Os países da 
Aliança do 
Pacífico 
ampliam o 
espaço na 
economia da 
América do Sul 

A FORÇA DOS ACORDOS COMERCIAIS

Participação do bloco em 2012

35% 49%do PIB do investimento direto 
estrangeiro

PERU CHILE COLÔMBIA

MÉDIA
DA AMÉRICA

LATINAMÉXICO

... que estão despertando a atenção 
dos investidores, fortalecendo as 
suas economias

Entre os seus trunfos 
estão dezenas de 
acordos bilaterais...

VARIAÇÃO DO PIB ENTRE 2011 E 2012NÚMERO DE ACORDOS 
COMERCIAIS DOS INTEGRANTES 
DA ALIANÇA DO PACÍFICO
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