
O Brasil tem um histórico forte-
mente protecionistacontraa im-
portação de software e hardwa-
re, entre outros produtos. Essa
políticaaindafazsentidonomer-
cado internacional?

Países que apoiam mercados
abertos, reduzem barreiras ao
comércio e aos investimentos e
criam ambientes de negócios
que incentivam a transparência
e a competição têm mais condi-
ções de expandir suas perspecti-
vas de crescimento econômico.
Isso inclui políticas que redu-
zem os custos de negócios de im-
portação e exportação, junta-
mente com procedimentos al-
fandegários que adotem pa-
drões internacionais. Observan-
do a história econômica, vemos
que os países que adotaram pro-
cedimentos para blindar suas
economias da competição inter-
nacional não tiveram sucesso. A
cadeia global de valor e produ-
ção está mudando a forma como
os mercados de bens e serviços
são produzidos e iniciativas para
reduzir os custos do comércio —
principalmente através do inves-
timento na educação, na espe-
cialização e no treinamento —
ajudam a entrar em novos mer-
cados. E isso se aplica inclusive
aos pequenos e médios negó-
cios. A experiência histórica, e
também os estudos do Banco
Mundial, mostram que ações
protecionistas não atingem o ob-
jetivo de aumentar a competiti-
vidade de um país.

Quais as principais questões do
livre comércio de TIC?

A primeira questão é como par-
tirmos para uma agenda de co-
mércio que forneça oportunida-
des para negócios com produtos
e serviços de TIC. A segunda par-
te da discussão é quais os benefí-

cios de um livre comércio em
TIC — que é uma rua de mão du-
pla, porque o livre comércio
com foco na difusão e adoção
dessas tecnologias pode ajudar
outros setores da economia. No
Banco Mundial, o que aprende-
mos em nossos estudos de co-
mércio é que expandir o comér-
cio e o acesso a tecnologias de in-
formação e comunicação pode
trazer grandes benefícios para
pequenas e médias empresas,
em toda a escala de desenvolvi-
mento de um país. Nossos estu-
dos sugerem, por exemplo, que
o investimento em TIC ajuda a
desenvolver a infraestrutura.
Por isso é importante reunir os
setores público e privado nessa
discussão.

O senhor acha então que a nego-
ciação para um livre comércio
de produtos de TIC é prioritária,
no âmbito das negociações ge-
rais do comércio mundial?

Acredito que as iniciativas as ex-
pandir o acesso à TIC, através da
redução das barreiras comer-
ciais, é importante e pode sim
ter um papel chave de estímulo
ao desenvolvimento econômico

global. Através de diferentes
meios, a TIC pode ajudar no estí-
mulo e aprimoramento da edu-
cação e da especialização, forne-
cendo novos caminhos às indús-
trias e empresas na redução de
custos e na expansão de merca-
dos, através do apoio à inova-
ção. E isso vale tanto para países
de baixa renda quanto para na-
ções desenvolvidas.

E qual é a principal barreira para
esse comércio?

A falta de progresso nas negocia-
ções multilaterais na Organiza-
ção Mundial do Comércio
(OMC), há muito tempo, é foco
de preocupação. Por outro lado,
há barreiras tecnológicas e regu-
latórias ao comércio específico
de TIC. Precisamos achar novos
caminhos para continuar a abrir
os mercados, muitos países no
mundo têm grande potencial pa-
ra comercializar e ter acesso a
bens e serviços de TIC. Estudos,
inclusive do Banco Mundial,
mostram que os esforços para re-
mover barreiras ao comércio e
reduzir restrições a produtos e
serviços de TIC beneficiariam a
todos os países da OMC. E isso é
particularmente crítico neste
momento em que estamos sain-
do de uma séria recessão global
e que a economia mundial está
se reestruturando e ainda é frá-
gil. Neste cenário, a cadeia glo-
bal de valor de produção é uma
oportunidade para todos os paí-
ses. No mundo da tecnologia da
informação, as exportações e im-
portações de baixo custo de pro-
dutos e serviços de TIC podem
dar vantagens a um país dentro
da cadeia de valor global. E con-
tra nichos de mercado, qualquer
país que quiser promover sua
própria especialização pode fa-
zê-lo, usando fontes de tecnolo-
gia disponíveis em todo o mun-
do, desde que invista em educa-
ção, no treinamento e na espe-
cialização.

“Estudos, inclusive
do Banco Mundial,
mostram que esforços
para remover barreiras
ao comércio e reduzir
restrições a produtos
e serviços de TIC
beneficiariam a todos
os países da OMC”
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‘OS PAÍSES PROTECIONISTAS
NÃO TIVERAM SUCESSO’
Começa hoje, em São Paulo, a GPATS 2013 — Cúpula Mundial de Po-
líticas Públicas de Tecnologia da Informação (TI), realizada pela Fe-
deração das Associações das Empresas Brasileiras de Tecnologia da
Informação (Assespro Nacional), em parceria com a Federação Mun-
dial das Entidades de TI. É a primeira vez que o evento acontece no
Brasil, atraindo especialistas de todo o mundo para discutir temas
como governança na internet e a criação de um cyber-sistema glo-

bal imune. Outra questão importante na pauta é o livre comércio in-
tenacional de produtos e serviços de TI. “O livre acesso às tecnolo-
gias de informação e comunicação estimula todas as cadeias da eco-
nomia de um país, dando novos caminhos às empresas na redução
de custos, na expansão de mercado e na inovação”, conta o econo-
mista-chefe do Grupo de Pesquisa de Desenvolvimento do Banco
Mundial, John Wilson, nesta entrevista ao Brasil Econômico.

DeborahW.Campos/Divulgação

JOHN WILSON Economista-chefe do Grupo de Pesquisa e Desenvolvimento do Banco Mundial
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 12 nov. 2013, Brasil, p. 10.
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