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O Brasil defronta-se hoje com um conjunto bastante complexo de negociações 
comerciais, quase todas envolvendo também parceiros e nações vizinhas na América 
do Sul.  

No momento, boa parte das atenções está voltada para as da Área de Livre Comércio 
das Américas (Alca) e as do Acordo União Européia (UE)-Mercosul. Se é comum 
introduzir-se, nas discussões e análises de ambas, elementos emocionais que 
exageram ora os ganhos, ora as perdas inerentes a tais propostas, é entretanto raro 
encontrar-se posições que examinem os fatos sob uma ótica global, que leve em conta 
a dinâmica do próprio conjunto de negociações. 

Um primeiro exemplo ajuda a esclarecer o ponto. Caso implementados em sua forma 
ideal - isto é, com liberalização total das barreiras e instrumentos protecionistas contra 
os nossos produtos -, os dois acordos citados, no que tange o comércio de bens, 
deverão trazer, em princípio, mais benefícios do que perdas. Porém, uma tal visão, 
advinda da análise individualizada de cada acordo, oculta importantes questões outras.  

A primeira é que a quase unanimidade dos estudos mostra que os ganhos virão 
basicamente de nossos setores industriais tradicionais, como a siderurgia, os têxteis e 
vestuário, os calçados e a indústria de couro, além do decantado setor agrícola.  

Ora, uma liberalização multilateral nesses mesmos setores, conforme caminha - ainda 
que lentamente - a Rodada do Milênio da Organização Mundial do Comércio, pode 
diluir consideravelmente tais ganhos. Se a siderurgia talvez possa manter condições de 
competitividade internacional, o mesmo não é evidente para os calçados e têxteis, 
tendo em vista principalmente nossos fortes competidores asiáticos. A própria 
agricultura - e isto é mais válido ainda para um país como a Argentina - terá as suas 
vantagens nuançadas em um regime global de comércio mais livre no setor.  

Quer isso dizer que devemos descartar as negociações regionais e nos concentrarmos 
em Genebra? Ou que, ao contrário, devemos ajudar a "emperrar" Genebra e colocar 
todos os esforços no âmbito regional?  

Nem uma e nem outra, com a segunda opção muito menos ainda. A mensagem é que 
as avaliações dos impactos dos acordos regionais devem ser contrastadas com 
cenários plausíveis de liberalizações multilaterais. Isso poderá tanto diminuir os ganhos 
prováveis como, às vezes, minorar ou ajudar a enfrentar as perdas esperadas. De fato, 
em ambos os acordos, há evidência de que em nossas indústrias mais de ponta poderá 
haver contrações, e até sérios problemas, o que novamente pode ser alterado no 
quadro multilateral. 

A questão das perdas lembra também que é importante pensar, junto com as 
negociações, em remédios e medidas de ajuste. Mas tais instrumentos são função do 
rumo que se queira dar à economia, especialmente no que tange à sua inserção no 
comércio mundial.  

Para certos setores negativamente atingidos pode ser melhor deixá-los contrair-se, 
atentando apenas para uma política de realocação de mão de obra, enquanto que para 



outros, em situação seme lhante, pode ser interessante buscar uma recuperação no 
âmbito multilateral - mediante abertura de outros mercados - ou criar mecanismos de 
fortalecimento e transformação tecnológica. 

Decisões como as acima pressupõem, como dito, uma visão estratégica de nossa 
posição no jogo do comércio mundial e o uso, dentro dessa visão, dos diferentes níveis 
de negociação. Assim procedem nossos parceiros, e assim devemos proceder. É difícil, 
nessa linha, imaginar um exemplo adicional melhor do que o dos serviços.  

Os atuais acordos preferenciais tendem a contemplar pautas muito abrangentes, onde 
uma maior liberalização do comércio de serviços tem geralmente destaque. Sendo o 
nosso país importador líquido de serviços, pouco competitivo na ampla maioria de seus 
setores, pode ser mais lucrativo conduzir tais negociações no âmbito multilateral, e 
não no regional, onde a reciprocidade a uma concessão a um parceiro como os Estados 
Unidos, por exemplo, será pouca ou quase nula. Ainda assim, os serviços podem ser 
usados estrategicamente no regional, trocando-se, eventualmente, uma concessão 
pontual bem definida por uma abertura em outra área. 

A visão estratégica pode também ajudar a, senão evitar, minorar uma distorção mais 
séria, de ordem mais geral. Se o objetivo final é um comé rcio justo e o mais livre 
possível com todos os países do mundo, acordos preferenciais, como a Alca, podem ser 
vistos como paradas intermediárias, no percurso a esse objetivo final.  

O problema é que, com a complexidade e multiplicidade das propostas regionais, 
torna-se cada vez mais difícil avaliar se tais acordos são realmente paradas rumo ao 
objetivo ou tratam-se de perigosos desvios de rota.  

De fato, encontramo-nos às vezes na situação do passageiro que, partindo do Rio, 
deseja ir a Manaus. Ele pode pegar um vôo até Brasília, e daí a Manaus, o que seria 
uma forma aceitável de dividir o percurso total. Entretanto, poderá fracionar o 
percurso de várias maneiras e, numa situação extrema, voar primeiro a Porto Alegre, 
daí a São Paulo e, então, Manaus. Claro que, ao final, ele estará em Manaus e, como 
dizia o poeta, se a sua alma não for pequena, a ida à bela Porto Alegre poderá lhe dar 
alguma alegria. Porém, trata-se inegavelmente de uma forma demorada e bem mais 
custosa - senão irracional - de atingir o objetivo. É preciso pois que a visão estratégica 
siga uma visão do país que se quer, para não fecharmos acordos que nos levem a 
Porto Alegre, quando de fato queríamos ir a Manaus... 
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