
ISOLAMENTO GLOBAL
Diante desse cenário, como fica o Brasil? 
“O país não seguiu essa tendência e corre 
o risco de ficar isolado das cadeias produ
tivas globais de valor e dos movimentos 
de vanguarda do comércio internacional.

além de se atrasar tecnologicamente”, res
salta Cristina Reis, consultora do Institu
to de Estudos para o Desenvolvimento In
dustrial (Iedi), entidade que realizou uma 
pesquisa específica sobre essa temática. 
A atuação brasileira é centrada no Mer- 
cosul; por meio do bloco, firmou acordos 
com índia e Israel, além de ter assinado e 
notificado outros, como a União Adua
neira do Sul da África (Sacu), Egito e Pa
lestina (leia reportagem na página 22).

Para Mauro Laviola, vice-presiden- 
te da Associação de Comércio Exterior 
do Brasil (AEB), a questão do multila- 
teralismo não deveria conflitar com as 
negociações bilaterais porque são esfe
ras complementares. “E correto que o 
Mercosul se aproxime dos países mais 
pobres, mas é preciso pensar nas opor
tunidades ligadas às grandes potências 
também.” Do início dos anos 2000 para 
cá, houve queda na participação das ex
portações brasileiras nos Estados Unidos 
de 24,3% para apenas 11% e na União 
Europeia (UE) de 26,8% para 20,1%.

“Cerca de 80% dos produtos expor
tados para os integrantes do Mercosul 
são manufaturados, mas, por outro lado,

o bloco restringe novos acordos que se
riam fundamentais para o Brasil”, com
partilha Roberto Segatto, presidente da 
Associação Brasileira de Comércio Ex
terior (Abracex). Ele critica a declaração 
do ministro do Desenvolvimento, In
dústria e Comércio Exterior, Fernando 
Pimentel, dada em comissão do Sena
do no meio do ano, de que o Brasil pos
sui número de acordos comerciais com
patível com o restante do mundo. “Isso é 
um absurdo, muito mais precisa ser fei
to”, rebate Segatto. Segundo ele, a políti
ca de comércio exterior está distante dos 
recentes movimentos mundiais. Para Se
gatto, o Brasil corre o risco de perder es
paço na própria América Latina.

Chile, Colômbia, México e Peru, que 
juntos têm 35% do PIB latino-americano 
e 3% do comércio mundial, uniram-se na 
Aliança do Pacífico. A Confederação Na
cional da Indústria (CNI) teme que o Bra
sil fique isolado caso não seja mais proa- 
tivo. O Chile tem acesso preferencial a 62 
países, a Colômbia a 60, o México a 50 e,, o 
Peru a 52. Todos têm acordos de livre co
mércio com os Estados Unidos e a Euro
pa. O Chile tem acordo de livre comércio
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Brasil conta com mercados da Améri
ca Latina para suas exportações indus
triais. A medida que diversas nações 
latino-americanas fecham parcerias, Es
tados Unidos e Ásia passam a ser prefe
renciais, ocupando posições importan
tes na região”, avalia Cristina Reis. E 
isso em um cenário no qual a economia 
dos Estados Unidos vem se recuperando 
da crise e pode voltar a inundar o mundo 
com seus produtos nos próximos anos.

OMC EM XEQUE?
Além de reduções e isenções tarifárias, 
os novos acordos trazem regras próprias, 
uma tendência que exige avaliação pro
funda pela própria Organização Mun
dial de Comércio (OMC). Na esfera dos 
acordos preferenciais, os países passa
ram a aperfeiçoar as normas já existen
tes e também tratam de temas ainda não 
regulados na esfera multilateral. Para 
Cristina Reis, do Iedi, agora fica cada vez 
mais complexo retomar as negociações 
de Doha. “Muitos países estão ignoran
do a orientação de multilateralismo, não 
têm esperado os fóruns para desenvol
ver regras, salvaguardas etc.”, enfatiza.

O brasileiro Roberto Azevêdo, novo 
diretor-geral da OMC, em seu primei
ro discurso no início de setembro, aler
tou para o risco de esvaziamento da en
tidade. “O mundo não vai esperar pela 
OMC de forma indefinida e vai seguir 
adiante.” Ele espera que haja acordo mí
nimo na Conferência Ministerial em Ba
li, na Indonésia, no final do ano. “A pausa 
acabou. Chegou o momento de a OMC 
voltar ao centro do palco internacional.”

Azevêdo insistirá na retomada de Do
ha, embora reconheça que será uma tare
fa árdua. “Doha é uma iniciativa em que 
toda a agenda do desenvolvimento se en
contra, inclusive com elementos impor
tantes até para a política comercial bra
sileira, como são o disciplinamento dos 
subsídios agrícolas e a abertura dos mer
cados agrícolas”, enfatizou. 

com a China e o número de produtos chi
lenos no mercado asiático aumentou de 
290 para 506 entre 2005 e 2012, segundo 
dados do governo. O número de empre
sas chilenas que exportam para a China 
dobrou no período, chegando a 921. Des
tacam-se minérios, especialmente cobre, 
e frutas. Conforme a CNI, o Brasil conta 
com 22 acordos preferenciais.

MEGA-ACORDOS NO HORIZONTE
Em um segundo estágio na integração 
comercial e econômica, por meio de 
acordos preferenciais bilaterais e regio
nais, surgem as negociações dos mega- 
-acordos, de acordo com a consultora do 
Iedi, Cristina Reis. Com a participação

de grande número de relevantes econo
mias, os mega-acordos em andamento 
buscam englobar diversos aspectos da 
regulação do comércio global. “É como 
se fosse uma tigela de macarrão, uma 
consolidação das atividades dos princi
pais parceiros”, diz a consultora.

O Acordo de Comércio Transpacífico 
(Transpacific Partnership, TPP) tomou- 
-se prioridade dos Estados Unidos, que 
se unirão com Austrália, Brunei, Cana
dá, Chile, Cingapura, Japão, Malásia, 
México, Nova Zelândia, Peru e Vietnã. 
Esse grupo que se forma corresponde a 
quase 25% do comércio mundial.

Caso o Brasil e o Mercosul não rea
jam, os impactos serão negativos. “O
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Caixa de texto
Fonte: América Economia, São Paulo, n. 428, p. 28-29, out. 2013.




