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Não há argumento para con-
vencer Otaviano Canuto de
que a proteção comercial tra-
ria benefícios para os setores
produtivos e para a sociedade
brasileira. Ex-secretário de As-
suntos Internacionais do Mi-
nistério da Fazenda na época
em que as negociações na Or-
ganização Mundial do Comér-
cio, com os Estados Unidos e
o restante das Américas e
com a União Europeia esta-
vam em curso, nos primeiros
anos do século, Canuto vê a fa-
lência desses processos como
perda de oportunidades para
o Brasil e a exclusão de sua in-
dústria de cadeias internacio-
nais de valor.

Neste momento em que o
“custo Brasil” se soma ao “pe-
so morto” na corrosão da com-
petitividade dos setores brasi-
leiros, Canuto defende o enga-
jamento do País em negocia-
ções abrangentes de livre-co-
mércio – não só de bens como

de serviços. O relançamento
das conversas com os euro-
peus, depois de quatro anos de
paralisia, é bem-vinda, em sua
opinião. Fechar-se seria a pior
opção. A seguir, os principais
trechos da entrevista.

● O Brasil adiantou-se ao Merco-
sul e apresentou sua proposta de
liberalização comercial para a
UE. Quão atrasado o País está?
Antes tarde do que nunca. Da-
do o impasse na agenda multi-
lateral, proliferaram as iniciati-
vas regionais. Os dois exem-
plos mais gritantes são as nego-
ciações dos Estados Unidos no
Pacífico e com a Europa. A Par-
ceria Transpacífico vai garan-
tir o acesso privilegiado dos
asiáticos ao mercado america-
no. Em contrapartida, haverá
abertura das agendas de libera-
lização de serviços, de regras
de propriedade intelectual e
outras, o que é uma forma de
os EUA colocarem pressão so-
bre a China.

● Há dez anos, o Brasil estava
envolvido nas negociações na
OMC e de liberalização comer-
cial com as Américas e a UE. A
ruína desses processos, o desin-
teresse do Brasil por novas inicia-
tivas e sua omissão na agenda
de aprofundamento do Mercosul

significaram perdas de oportuni-
dades?
Certamente, houve perda de
oportunidades. Apesar de pe-
quenos retrocessos mais re-
centes na defesa comercial, o
mundo orientou-se para a
maior liberalidade dos fluxos
de comércio. Houve fragmen-
tação geográfica do processo
de produção e a emergência
das cadeias de valor, que são
incompatíveis com as estrutu-
ras de proteção comercial. Es-
se não é o fator dominante pa-
ra explicar a falta de dinamis-
mo da inserção comercial bra-
sileira. Mas a prejudicou. As
exceções do Brasil justamente
confirmam a regra. A Em-
braer está na cabeça de uma
cadeia de valor, mas tem a li-
berdade de montar seus pro-
dutos comprando os compo-
nentes do exterior.

● Como inserir o País nas ca-
deias de valor se a competitivida-
de está minada pelo custo Brasil?
Os fatores logísticos têm sido
impeditivos para a maior com-
petitividade brasileira. Não se
pode participar de uma ca-
deia de valor sem ter logística
e meios de transportes ade-
quados, burocracia reduzida,
custos baixos para se poder fa-
zer negócio.

● É difícil, no Brasil, aceitar que
salário real maior possa ser pro-
blema, dado o passado de arro-
cho e o benefício que esse au-
mento trouxe para a economia.
O salário real mais alto não foi
grande problema enquanto se
estabeleceu uma relação vir-
tuosa de ampliação da deman-
da agregada. Mas esse ciclo ma-
ravilhoso chegou ao limite, e a
evolução do salário acima da
produtividade pressiona os ga-
nhos do empresariado.

● A desvalorização do câmbio
não reduz essa pressão?
A desvalorização recupera um
pouco a competitividade dos
setores que estavam com seus
lucros reduzidos pelos garga-
los logísticos. Mas se não hou-
ver uma agenda em paralelo
de redução do custo Brasil, os
ganhos com a desvalorização
real não serão suficientes. Os
países de baixa renda percebe-
ram que esse custo é, na verda-
de, um “peso morto”.

● Na estratégia de liberalização,
qual área será central?
Apesar das dificuldades na Or-
ganização Mundial do Comér-
cio, a liberalização vai se ex-
pandir para a área de serviços
por meio dos acordos regio-
nais, e o Brasil não pode ficar
atrás nessa corrida. Na OMC,
se há uma área com chance
positiva na reunião ministe-
rial de Bali, em dezembro, é a
de facilitação do comércio.
Não por acaso, o embaixador
Roberto Azevêdo, diretor-ge-
ral da OMC, está concentran-
do esforços nessa área.

● Levando em conta o nosso pas-
sivo em produtividade, pesos
mortos e custo Brasil, este é o
momento adequado para o País
se lançar em negociações libera-
lizantes ou melhor seria se fe-
char para limpar esse atraso?
Não, pelo amor de Deus. O
Brasil não pode se fechar. Fe-
char-se significaria ficar de fo-
ra das cadeias produtivas. O
atraso seria maior ainda. O
Brasil tem neste momento
condição de emprego muito
favorável, um sistema de pro-
teção social que eventualmen-
te pode ser usado para apoiar
a adaptação da força de traba-
lho, flexibilidade cambial e es-
tabilidade econômica. O País
deve, portanto, mergulhar em
uma agenda abrangente, inclu-
sive de liberalização dos servi-
ços, que são insumos impor-
tantes da competitividade in-
dustrial.

● O Mercosul garantiu ao Brasil
mercado ampliado e reservado
para seus produtos industriais. O
bloco deve continuar como priori-
dade na agenda brasileira?
O Mercosul foi importante.
Mas, na relação custo-benefí-
cio, o resultado não foi o me-
lhor possível. Gosto de compa-
rar o Mercosul a dois proces-
sos. A UE foi um processo polí-
tico, no qual os países conti-
nuam abdicando de soberania.
O outro caso é a integração do
Sudeste Asiático, onde só ago-
ra, com a integração econômi-
ca e comercial consolidada, os
governos começam a desenhar
o arcabouço institucional do
bloco. O Mercosul seguiu a Eu-
ropa, mas sem a base de ces-
são de soberania. Com o bene-
fício de olhar para trás, creio
que uma base mais pragmática
para o Mercosul teria dado me-
lhores resultados. Isso não
quer dizer que não se possa to-
mar, agora, esse caminho.

● Pragmatismo significa o aban-
dono da união aduaneira?
Ou reconhecer que, se o dese-
jo dos países é ter tantas exce-
ções à Tarifa Externa Comum,
o Mercosul está mais para uma
área de livre-comércio do que
para união aduaneira. Se os
seus países não querem abdi-
car de soberania, poderiam
buscar acordos em conjunto,
quando convém, ou criar flexi-
bilidades. A ideia de ter na
América do Sul um bloco tão
integrado, como é economica-
mente o Sudeste Asiático ou
politicamente a Europa, não
passa de uma quimera.

● A estratégia do diretor-geral
da OMC, Roberto Azevêdo, para a
9ª Conferência Ministerial da
OMC, marcada para dezembro
em Bali, na Indonésia, é reduzir
o foco a um número pequeno de
temas e adiar todos os assuntos
espinhosos, entre eles os subsí-
dios agrícolas. Mas nem assim
há garantia de acordo.

Se um acordo for fechado em
Bali, Azevêdo já avisou: será o
primeiro tratado assinado na
OMC, garantindo uma sobrevida
à entidade. Mas, para os mais
céticos, esse acordo terá vindo
muito tarde.

“O mundo já mudou de priori-
dades”, disse um embaixador de
um país asiático que pediu anoni-
mato. “Ninguém se atreve a dizer
isso publicamente, nem meu go-
verno. Mas essa é a realidade.”
Já Azevêdo vem martelando seu
discurso: nenhum acordo bilate-
ral jamais substituirá as regras
globais de comércio.
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Acordos
regionais
põem OMC
em xeque
Criação de blocos e áreas de livre-comércio
impõe reafirmação do papel da entidade

REUTERS/STRINGER

Jamil Chade
CORRESPONDENTE / GENEBRA

Depois de décadas em plena ex-
pansão e batendo todos os re-
cordes, o comércio internacio-
nal sofre um freio e obriga go-
vernos a repensarem suas estra-
tégias exportadoras e se lança-
rem em busca de novos acordos
regionais e bilaterais.

Desde 2008, quando eclodiu
a pior crise econômica em 70
anos, as taxas de crescimento
das trocas internacionais têm si-
do apenas uma fração do que
eram. Diante de projeções de
que uma recuperação real pode-
rá levar anos, governos em vá-
rias partes do mundo intensifi-
caram negociações para abrir
novos mercados como a única
maneira de voltar a aumentar
suas exportações.

Parte da busca por novos
acordos tem relação direta com
o fracasso da Rodada Doha, lan-
çada em 2001. Durante anos, a
realidade é que o impasse em
Genebra não fez nenhuma dife-
rença para as exportações.

E o motivo era simples: as eco-
nomias continuavam a crescer
e, apenas com os milhões de no-
vos consumidores no Brasil,
China ou Índia, a expansão já
estava garantida, mesmo sem
redução de tarifas de importa-
ção. Em certos anos, o aumento
da taxa de exportação média glo-
bal chegou a 12%.

Mas essa não é mais a realida-
de da economia mundial. Para
2013, por exemplo, a Organiza-
ção Mundial do Comércio
(OMC) espera expansão do co-
mércio de apenas 2,5%, depois
de vários anos de desempenho

fraco. Portanto, quando a eco-
nomia deixou de crescer e as
projeções passaram a mostrar
que os emergentes não substi-
tuiriam os países ricos como
motores da economia mundial,
governos se deram conta de
que teriam de buscar novos en-
tendimentos comerciais.

Pressionados por seus seto-
res privados, governos têm tido

duas reações aparentemente
contraditórias: dificultar o aces-
so ao mercado e buscar acordos
para as exportações, sob novas
bases, com novas economias e
novas regras.

O resultado tem sido uma on-
da de negociações, aprofundan-
do uma tendência que começa-
va a ganhar força a partir de
2005. Dados oficiais mostram
que, até o fim de 2006, 215 acor-
dos comerciais estavam em vi-
gor. Hoje, esse número já chega
a 379. No total, 575 tratados te-
riam sido concluídos, ainda que
mais de 200 deles ainda espe-
rem para se transformar em rea-
lidade.

Para especialistas, diploma-
tas e economistas consultados
pelo Estado, não há dúvidas de
que o comércio internacional vi-
ve nova era e uma explosão de
novos acordos deverá ocorrer
antes do fim da década, modifi-
cando a geografia dos fluxos.

O mais significativo deles é a
decisão de EUA e Europa de bus-
carem um acordo que garanta a
maior área de livre-comércio
do planeta. Outro “mega-acor-
do” é a Parceria Transpacífica,
envolvendo Nova Zelândia, Bru-
nei, Chile, Cingapura, Malásia,
México, Canadá, Austrália, Pe-
ru, EUA e Vietnã.

Mas esses blocos não seriam
os únicos. Na Ásia, os processos
de negociação ganharam nos úl-
timos meses uma dimensão iné-
dita. A China busca um acordo
com a Asean, mesmo caminho
adotado pela Índia. Os australia-
nos também querem acesso fa-
cilitado ao mercado chinês e es-
peram um tratado com Pe-
quim. E a Coreia do Sul quer am-
pliar sua rede de acordos, nego-
ciando com a Indonésia um tra-
tado de livre-comércio.

O Chile, entre os países lati-
no-americanos, é quem mais
tem explorado o mercado asiáti-
co, em parte por sua costa pacífi-
ca. No início do mês, Santiago
assinou um acordo de livre-co-
mércio com a Tailândia, além
de acordos com Cingapura, Ma-
lásia, Vietnã e Brunei. O Canadá
negocia com a Índia, Japão e Co-
reia do Sul, e a Europa colocou a
Ásia como sua prioridade.

Em poucos anos, o continen-
te asiático passou a ser o epicen-
tro dos novos acordos. Entre
2000 e 2004, o número de trata-
dos já havia saltado de 55 para
132. Mas hoje já está em 257.

Até mesmo o Brasil, que afir-
ma ser o maior defensor do sis-
tema multilateral, buscou alter-
nativas à paralisia da OMC. O
governo mapeou os mercados e

estabeleceu uma lista de países
que seriam prioritários na agen-
da exportadora nacional.

Tendo fechado apenas três
acordos em 20 anos, o governo
recentemente deu novo impul-
so às negociações com a Euro-
pa, paradas desde 2006, e refez
a lista de setores que aceitariam
algum tipo de concessão.

Abandono. Diante dessa reali-
dade e da explosão de novos
acordos, o temor é que gover-
nos, principalmente os mais po-
derosos, deixem as regras inter-
nacionais de lado e optem por
tratados em um grupo restrito
de países. Na prática, isso signi-
ficaria o abandono da OMC, ain-
da que todos afirmem que a enti-
dade é prioridade.

A última possibilidade de res-

gatar alguma credibilidade na
organização é a conferência de
Bali, em dezembro. Um acordo
pode manter a OMC e o sistema
multilateral na agenda dos go-
vernos. Mas um fracasso não
apenas congelaria as negocia-
ções, mas enterraria por anos
qualquer ideia de que a OMC
possa ser relevante.

Hámenos de um mês, o gover-
no Obama disse que está dispos-
to a apostar na OMC. Mas, se
não houver resultado, não fica-
rá de braços cruzados. “Esse po-
de ser o primeiro acordo da his-
tória da OMC”, disse Michael
Froman, representante comer-
cial da Casa Branca. “Mas, se fra-
cassarmos, não temos nada a
mostrar em 20 anos de OMC”,
alertou. “A única avenida que
restará aos EUA será a de acor-

dos bilaterais, fora da OMC.”
Já os países emergentes di-

zem que os EUA não entende-
ram que eles não têm mais co-
mo chantagear o processo, com
a ameaça de que ou um acordo é
fechado ou eles se retiram.

Numa situação delicada está
o brasileiro Roberto Azevêdo.
De um lado, precisa resguardar
a OMC e não entrar para a histó-
ria como o diretor que coman-
dava a entidade no seu enterro.
Por isso, sabe que precisa atrair
os EUA para o processo e, de
todas as formas, obter alguma
recompensa para Washington.
Mas não pode se esquecer que
foi eleito em especial graças aos
países em desenvolvimento e
sob a promessa de que, sendo
brasileiro, saberia lidar com in-
teresses dos emergentes.
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‘O Brasil não
pode se fechar’

Otaviano Canuto, ex-secretário de Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda

● Dinâmica do comércio

Azevêdo quer adiar
todos os assuntos
espinhosos em Bali

Otaviano Canuto. ‘Houve
perda de oportunidades’

Alimento. Plantação de arroz na China: país é alvo de vários tratados bilaterais e regionais

Além de acentuar o atraso
do País, a proteção
alimenta o parasitismo
e não empurra as
reformas necessárias

2,5%
é a previsão de expansão do
comércio mundial em 2013,
segundo estimativa da Organi-
zação Mundial do Comércio

379
acordos comerciais estão em
vigor atualmente

257
acordos comerciais estão em
vigor na Ásia
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 17 out. 2013, Fóruns Estadão Brasil Competitivo, p. H6.




