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BRASIL

ENTREVISTA JOHN WILSON Economista-chefe do Grupo de Pesquisa e Desenvolvimento do Banco Mundial

‘OS PAÍSES PROTECIONISTAS
NÃO TIVERAM SUCESSO’
na

is.

bal imune. Outra questão importante na pauta é o livre comércio intenacional de produtos e serviços de TI. “O livre acesso às tecnologias de informação e comunicação estimula todas as cadeias da economia de um país, dando novos caminhos às empresas na redução
de custos, na expansão de mercado e na inovação”, conta o economista-chefe do Grupo de Pesquisa de Desenvolvimento do Banco
Mundial, John Wilson, nesta entrevista ao Brasil Econômico.
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Começa hoje, em São Paulo, a GPATS 2013 — Cúpula Mundial de Políticas Públicas de Tecnologia da Informação (TI), realizada pela Federação das Associações das Empresas Brasileiras de Tecnologia da
Informação (Assespro Nacional), em parceria com a Federação Mundial 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-

Quais as principais questões do
livre comércio de TIC?
A primeira questão é como partirmos para uma agenda de comércio que forneça oportunidades para negócios com produtos
e serviços de TIC. A segunda parte da discussão é quais os benefí-

st

e

ed
u
fin
s
ra
pa
a
ex
clu
siv
é
o

ar

tig

O senhor acha então que a negociação para um livre comércio
de produtos de TIC é prioritária,
no âmbito das negociações gerais do comércio mundial?
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Acredito que as iniciativas as expandir o acesso à TIC, através da
redução das barreiras comerciais, é importante e pode sim
ter um papel chave de estímulo
ao desenvolvimento econômico
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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 condições de expandir suas perspectivas de crescimento econômico.
Isso inclui políticas que reduzem os custos de negócios de importação e exportação, juntamente com procedimentos alfandegários que adotem padrões internacionais. Observando a história econômica, vemos
que os países que adotaram procedimentos para blindar suas
economias da competição internacional não tiveram sucesso. A
cadeia global de valor e produção está mudando a forma como
os mercados de bens e serviços
são produzidos e iniciativas para
reduzir os custos do comércio —
principalmente através do investimento na educação, na especialização e no treinamento —
ajudam a entrar em novos mercados. E isso se aplica inclusive
aos pequenos e médios negócios. A experiência histórica, e
também os estudos do Banco
Mundial, mostram que ações
protecionistas não atingem o objetivo de aumentar a competitividade de um país.
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O Brasil tem um histórico fortemente protecionista contra a importação de software e hardware, entre outros produtos. Essa
política ainda faz sentido no mercado internacional?

cios de um livre comércio em
TIC — que é uma rua de mão dupla, porque o livre comércio
com foco na difusão e adoção
dessas tecnologias pode ajudar
outros setores da economia. No
Banco Mundial, o que aprendemos em nossos estudos de comércio é que expandir o comércio e o acesso a tecnologias de informação e comunicação pode
trazer grandes benefícios para
pequenas e médias empresas,
em toda a escala de desenvolvimento de um país. Nossos estudos 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.
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“

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”

global. Através de diferentes
meios, a TIC pode ajudar no estímulo e aprimoramento da educação e da especialização, fornecendo novos caminhos às indústrias e empresas na redução de
custos e na expansão de mercados, através do apoio à inovação. E isso vale tanto para países
de baixa renda quanto para nações desenvolvidas.
E qual é a principal barreira para
esse comércio?
A falta de progresso nas negociações multilaterais na Organização Mundial do Comércio
(OMC), há muito tempo, é foco
de preocupação. Por outro lado,
há barreiras tecnológicas e regulatórias ao comércio específico
de TIC. Precisamos achar novos
caminhos para continuar a abrir
os mercados, muitos países no
mundo têm grande potencial para comercializar e ter acesso a
bens e serviços de TIC. Estudos,
inclusive do Banco Mundial,
mostram que os esforços para remover 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 saindo de uma séria recessão global
e que a economia mundial está
se reestruturando e ainda é frágil. Neste cenário, a cadeia global de valor de produção é uma
oportunidade para todos os países. No mundo da tecnologia da
informação, as exportações e importações de baixo custo de produtos e serviços de TIC podem
dar vantagens a um país dentro
da cadeia de valor global. E contra nichos de mercado, qualquer
país que quiser promover sua
própria especialização pode fazê-lo, usando fontes de tecnologia disponíveis em todo o mundo, desde que invista em educação, no treinamento e na especialização.

Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 12 nov. 2013, Brasil, p. 10.

