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A desvalorização do real já não
garante aumento de competiti-
vidade do produto brasileiro
no exterior. Na outra mão do
comércio, a desvalorização da
moeda de qualquer exportador
para o Brasil tem potencial de
derreter as barreiras tarifárias
cuidadosamente preservadas
pelo País. A manipulação do
câmbio tornou-se tema nevrál-
gico do comércio internacional
e foi discutida no Fóruns Esta-
dão-Brasil Competitivo. Para o
Brasil, essa questão será crucial
para a definição da política a ser
conduzida nos próximos anos e
de uma eventual agenda nego-
ciadora.

Em 2011, a Organização Mun-
dial do Comércio (OMC) en-
saiou uma discussão sobre a
“guerra cambial”. Por instru-
ção de Brasília, o embaixador
Roberto Azevêdo introduzira o
debate quando ainda chefiava a
missão brasileira na OMC. As
conversas acabaram em nada.
Agora, como diretor-geral da or-
ganização, Azevêdo pondera
ser impossível a um único orga-
nismo internacional – seja a
OMC, o Fundo Monetário In-
ternacional ou o Banco Mun-
dial – resolver sozinho esse im-
bróglio. “A questão cambial só
se resolve se houver coordena-
ção entre os países emissores
de moeda forte”, afirmou, du-
rante o evento.

O Brasil dificilmente faria
parte desse clube como ator.
Eventualmente, seria uma víti-
ma a ser ouvida. As conversas
começaram, mas em círculos
nos quais o País não figura. Os
Estados Unidos, com o dólar
desvalorizado pelas três roda-
das de relaxamento quantitati-
vo desde dezembro de 2008,
agora exige a adoção de uma
cláusula cambial no acordo em
negociação com os países do Pa-
cífico (TPP, na sigla em inglês),
segundo o diretor do Departa-
mento de Desenvolvimento In-
dustrial da Confederação Na-
cional da Indústria, Carlos
Eduardo Abijaodi. De forma
imediata, o temor americano re-
cai sobre um emissor igualmen-
te voraz, o Japão, cioso em ele-
var a competitividade de seu
produto via desvalorização do
iene.

Mercado brasileiro. Para o Bra-
sil, as mazelas são maiores. Nos
cálculos da Associação Brasilei-
ra de Comércio Exterior
(AEB), a taxa de câmbio brasi-
leira desvalorizou 84,6% entre
dezembro de 1998 e setembro

de 2013. Se era ruim para os ex-
portadores há 15 anos, agora é
bem pior, avalia José Augusto
de Castro, presidente da AEB.
“Os gargalos (para o exporta-
dor) tornaram-se tão grandes
que, para a taxa de câmbio fazer
efeito no comércio, seria preci-
so rezar em mandarim”, ironi-
zou.

A desvalorização do real te-
ria de alcançar um nível eleva-
do demais para compensar os
custos da infraestrutura de
transportes e logística precá-
rias, da burocracia em torno
dos negócios, dos procedimen-
tos comerciais repetitivos, da
carga tributária sobre a produ-
ção e a exportação, explicou
Castro. Segundo Zeina Latif, só-
cia da Gibraltar Consulting, a
esses custos devem ser soma-
dos os da inflação e do aumento
de salários reais nos últimos
anos, sem aumento compatível
de produtividade. Ambos ele-
mentos foram gerados pela pre-
servação da política do governo

Dilma Rousseff de estímulo ao
crédito e ao consumo por mais
tempo do que o recomendável.

‘Corrosão’. Vera Thorstensen,

professora da Fundação Getú-
lio Vargas, defende a retomada
da discussão do tema na OMC e
propõe, de antemão, a defini-
ção de uma banda cambial na

qual as taxas nacionais pode-
riam flutuar. A ultrapassagem
do limite, em um processo de
desvalorização mais acentua-
do, teria de ser neutralizado

por ordem da organização. Con-
forme ela lembrou, “o mundo
inteiro” está mexendo no câm-
bio como meio de acentuar a
competitividade de suas expor-
tações. Com isso, o Brasil e ou-
tros países tornam-se vítimas
de outro efeito negativo – a
“corrosão” de suas tarifas co-
merciais.

Nesses casos, a desvaloriza-
ção torna o preço em dólar do
produto importado tão mais ba-
rato que, mesmo com o paga-
mento de tarifas elevadas, con-
tinua competitivo no mercado
alvo. Essa tem sido uma das mo-
tivações para o aumento das im-
portações no Brasil. Segundo
Vera, muitos dos casos de medi-
das antidumping investigados
pelo Departamento de Comér-
cio Exterior (Decom) são, na
verdade, questões cambiais.
“O câmbio come as tarifas. Isso
tem de ser levado em conta nas
negociações comerciais, assim
como as barreiras não tarifá-
rias”, afirmou.
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Para o assessor especial para As-
suntos Internacionais do gover-
no do de São Paulo, Rodrigo Ta-
vares, o Estado paulista precisa
se tornar um player internacio-
nalreconhecido, diante do cená-
rio no qual a diplomacia federa-
tiva – com relações entre Esta-
dos e governos federais – é uma

das tendências mundiais.
Diante disso, o governo pau-

lista, por meio de ações diretas
coordenadas por Tavares, se
tornou “um dos poucos Esta-
dos no mundo a ter plano de go-
verno na área internacional”.
Tavares avaliou que “o Brasil
não tem plano de governo na
área externa”, ao contrário do
Estado, que fez com que todas
as secretarias tivessem ação in-
ternacional. “Selecionamos no-

ve países, propusemos relações
formais como governo subna-
cional, foram muitos meses de
negociação e em março deste
ano o governo americano for-
malizou uma relação com o go-
verno paulista”, disse.

“São Paulo foi o primeiro Es-
tado a ter relações com os Esta-
dos Unidos e formalizamos ago-
ra com a Inglaterra”, comple-
tou. Tavares disse ainda que o
governo paulista deixou de ser

receptor e passou a ser prove-
dor de cooperação internacio-
nal. “Temos 140 projetos de coo-
peração internacional que pas-
saram a ser um instrumento
das secretarias de Estado, atraí-
mos US$ 50 bilhões de financia-
mentos e temos US$ 25 bilhões
em PPPs e parcerias com a parti-
cipação de empresas estrangei-
ras”, concluiu.

Concessões. De acordo com

Tavares, o governo de São Pau-
lo vai manter o equilíbrio finan-
ceiro dos contratos de conces-
sões rodoviárias no Estado. A
resposta foi dada a questiona-
mento sobre o valor dos pedá-
gios nas estradas paulistas sob
operação da iniciativa privada,
alvo de constantes reclamações
de empresários e da população.
“São Paulo não vai quebrar a
confiança dos mercados”, dis-
se, durante participação no Fó-

rum Estadão Brasil Competiti-
vo - Comércio Exterior.

Segundo Tavares, o governo
do Estado trabalha para ade-
quar os contratos à situaçãoeco-
nômica atual, já que a maior par-
te deles foi assinada nos anos
90. Citou como exemplo condi-
ções para aumentar a concor-
rência nos sistemas de cobran-
ça de pedágio automática e o
projeto que está sendo implan-
tado para o motorista ser cobra-
do apenas pelos quilômetros ro-
dadosnas estradas, e nãopor tre-
chos, como existe atualmente.

● A diretora do Centro de Estu-
dos de Integração e Desenvolvi-
mento (Cindes), Sandra Rios, con-
siderou, no Fóruns Estadão Bra-
sil Competitivo, como “grave o
fato de o Brasil ficar de fora de
fóruns de negociação que defi-
nam regras do comércio interna-
cional”, porque essas discussões
definem “quem é capaz ou não”
de exportar. “Fóruns que discu-
tem tarifas são importantes, mas
não definem as regras de expan-
são do comércio”, disse.

Sandra citou como obstáculos
para negociações em busca de
acordos multilaterais de comér-
cio, o quadro mundial de baixo
crescimento e de alto desempre-
go, além das divergências entre
a agenda da União Europeia (UE)
e a própria Comissão Europeia,
órgão do bloco econômico. “Os
problemas políticos nos Estados
Unidos são entraves para nego-
ciações, porque não é fácil apro-
var qualquer proposta.”

Além disso, segundo a diretora
do Cindes, o Brasil é uma das
economias mais fechadas do
mundo, o que prejudica acordos
com outros países ou blocos. “Di-
ficilmente, a indústria brasileira
vai entrar em negociação, porque

temos tarifas elevadas e não tere-
mos muito a oferecer em troca.”

Ela avaliou que desde a entra-
da do Brasil no Mercosul nada
mais aconteceu em negociações
internacionais e que “a política
comercial do governo Dilma ex-
clui a negociação ampla” em de-
trimento de acordos pontuais.

Ainda segundo a diretora do
Cindes, o acordo Mercosul com a
União Europeia, negociado desde
1995, é necessário, mesmo que
não traga benefícios imediatos, e
há vontade do lado europeu em
negociá-lo. “Só a experiência de
um acordo com a União Europeia
é importante, pois pode ser a por-
ta de entrada para outros.” / B.B.,

G.P. e W.D.

O câmbio como ferramenta de comércio
Real desvalorizado pode beneficiar exportação brasileira, mas instrumento usado na contramão derrete as barreiras tarifárias do País

Estado de São Paulo faz acordos com EUA e Inglaterra

Fóruns Estadão BRASIL COMPETITIVO

‘Eletrocardiograma’ do câmbio. Vera Thorstensen, professora da FGV, apresenta gráfico com variações cambiais dos países do G-20 desde 1960

É grave ficar fora
das negociações,
diz especialista

“O desempenho da China
foi o que fez com que
passássemos pela crise de
2008 rapidamente.”

“O multilateralismo está
em crise. Nenhuma forma
tem apresentado resultado
concreto.”
Sandra Rios
DIRETORA DA CINDES

REFLEXÕES

“O Estado de São Paulo
precisa se tornar um player
internacional reconhecido,
diante do cenário no qual a
diplomacia federativa – com
relações entre Estados e
governos federais – é uma
das tendências mundiais.”
Rodrigo Tavares
ASSESSOR ESPECIALPARA ASSUNTOS

INTERNACIONAIS DE SÃO PAULO

“Desde 2003, não
há nenhuma missão
governamental
brasileira para os
Estados Unidos.
Abandonamos esse
mercado e a China
agradece.”
José Augusto de Castro
PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO DE

COMÉRCIO EXTERIOR DO BRASIL

“Considerando que o
comércio mundial não
cresce as maravilhas do
ciclo anterior, para
aumentar exportações
teríamos de ganhar market
share. Mas como ganhar
market share com produtos
defasados?”
Zeina Latif
SÓCIA DA GILBRATAR CONSULTING

“O Mercosul é uma camisa
de força e impede o Brasil
de fazer o que deveria
fazer.”

“O Brasil está se
escondendo atrás da
Argentina e parado no
tempo.”
Vera Thorstensen
PROFESSORA E PESQUISADORA DA FGV

“Temos de repensar a
estratégia pelo menos
para a indústria dentro
do momento atual.”

“A Rodada Doha foi uma
aposta e um fracasso.”
Carlos Eduardo Abijaodi
DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO

INDUSTRIAL DA CONFEDERAÇÃO

NACIONAL DA INDÚSTRIA (CNI)
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 17 out. 2013, Fóruns Estadão Brasil Competitivo, p. H3.




