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Lawyers Institute of São Paulo (IASP) event 

 

Remarks by DG Azevêdo: "Brazil's role in the future of international trade" 

 

Senhoras e senhores, 

Boa tarde. 

 

Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui hoje nesse tradicional almoço 

organizado pelo Instituto dos Advogados de São Paulo. 

 

Nossa discussão sobre o Brasil no futuro do comércio internacional é certamente muito 

oportuna e relevante.  

 

De fato, fico muito contente em ver o comércio internacional pautando debates no Brasil. 

Acho positivo que haja uma reflexão sobre isso no País. Vejo os setores público e privado 

falando a mesma língua, no sentido de alcançar um maior grau de abertura e competividade. 

Isso é fundamental para que o país aumente seu peso específico no comércio e na economia 

mundiais.  

 

De modo geral, ainda há espaço para uma maior influência brasileira na agenda econômica 

internacional. O Brasil está entre as dez maiores economias do mundo. É o país com a quinta 

maior população mundial. Isso por si só dá um peso específico grande para o país. 

 

Mas certamente há potencial para se fazer mais e se integrar mais, especialmente no comércio 

internacional. 

 

A participação do Brasil no comércio mundial é pequena, sobretudo se comparada ao 

potencial que tem o País.  

 

A economia brasileira foi tradicionalmente menos integrada à economia internacional do que 

poderia ter sido. À medida que ela vá se abrindo mais, vá se integrando mais à mundial, a 

força, o peso específico do Brasil tenderá a aumentar, inclusive como polo de atração de 

investimentos de escala global.   
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Mas para que essa abertura ocorra de maneira sustentável, é imprescindível ter em conta as 

mudanças estruturais que ocorrem nas economias modernas. 

 

Automação, digitalização e novos modelos de negócios estão revolucionando a economia 

global. Essas novas tecnologias estão transformando completamente a maneira pela qual 

bens, serviços e informações são produzidos e trocados. 

 

Obviamente, esse processo de evolução tecnológica não é novo.  

 

As primeiras máquinas impulsionaram a revolução industrial no século XIX.  A eletricidade, 

a linha de montagem e a produção em massa permitiram um grande salto no padrão de vida 

do século XX.  E nos adaptamos progressivamente a essas mudanças, principalmente no 

mercado de trabalho. 

 

Mas agora no século XXI, o que é sem precedentes é o ritmo e a velocidade desses novos 

desenvolvimentos tecnológicos. Inovações estão se espalhando mais rápido do que nunca. 

 

Por exemplo, de acordo com alguns estudos, após a invenção do fuso, em 1779, foram 

necessários mais de 100 anos para que essa tecnologia chegasse a países menos avançados.  

 

No caso do telefone celular, foram necessários 13 anos. Para a internet, foram apenas seis.   

 

A sociedade dispunha de décadas para se adaptar às transformações impostas pelas novas 

tecnologias. Hoje temos uns poucos anos. 

 

Esse ritmo sem precedentes de avanços também está levando a grandes mudanças estruturais 

nos mercados de trabalho. 

 

Os ganhos de produtividade das novas tecnologias estão reduzindo a demanda por mão-de-

obra em setores mais tradicionais, como agricultura ou manufatura. 

 

No Brasil, em 1991, a agricultura representava 28% dos postos de trabalho. Em 2016, 

representava 10%. 
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Estudos demonstram que em algumas economias, 8 em cada 10 perdas de emprego na 

indústria são devido a maior produtividade, e não por causa de importações mais baratas – 

que, em geral, acabam sendo responsabilizadas pelo desemprego no país importador.  

 

É claro que essa chamada "quarta revolução industrial" não fará com que todos os empregos 

desapareçam. Na verdade, mais empregos serão criados que perdidos. Mas está trazendo 

grandes mudanças estruturais.  

 

Um dos efeitos, é o aumento do peso do setor de serviços.  

 

Em média, o comércio de serviços cresceu 5,4% ao ano desde 2005, mais rápido que o 

comércio de mercadorias, com média de 4,8%. 

 

A participação dos países em desenvolvimento no comércio global de serviços também 

cresceu muito: mais de 10 pontos percentuais desde 2005. Em 2017, países em 

desenvolvimento responderam por 25% das exportações mundiais de serviços e 34,4% das 

importações mundiais de serviços. 

 

Na China, os serviços representam quase 50% do PIB. Na Índia, os serviços agora 

representam 55% do PIB.  

 

No Brasil, a parcela do PIB dos serviços é ainda maior, 68% e representa 69% dos empregos.  

 

Ou seja, o comércio de serviços está evoluindo rapidamente. E a OMC está atenta a essas 

mudanças. 

 

Nosso relatório anual sobre o comércio discutirá este ano o papel do comércio de serviços. 

Ele será lançado no Fórum Público da OMC, dentro de duas semanas.  

 

Nós também estamos trabalhando para melhorar nossos dados. Por exemplo, a OMC lançou 

recentemente um indicador que mede o ritmo do crescimento do comércio de serviços em 

nível global.  
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Em linhas gerais, todos nós precisamos responder e nos adaptar a essas mudanças.  

 

Este é um desafio que os governos e as sociedades enfrentam em todos os lugares – tanto nas 

economias desenvolvidas quanto nas em desenvolvimento. 

 

E como o Brasil pode se adaptar a essa nova realidade e ser um player competitivo? 

 

Certamente, políticas domésticas são essenciais. 

 

Isso inclui, por exemplo, políticas “ativas” para recolocação de desempregados no mercado 

de trabalho e melhor qualificação do trabalhador. 

 

Nem sempre o trabalhador que perde seu emprego para a tecnologia consegue se inserir nos 

setores mais dinâmicos da economia, onde novas oportunidades surgem.  

 

Nesse sentido, o debate no Brasil sobre a previdência social está em sintonia com as 

discussões de como lidar com essa nova realidade do mercado de trabalho.  

 

A resposta também inclui reformas como a trabalhista, a tributária. E nesse contexto de 

revoluções tecnológicas, investimentos em educação e tecnologia também são fundamentais.  

 

E não podemos nos esquecer do papel da abertura comercial nessa equação. 

 

O mercado externo tem de deixar de ser visto como algo circunstancial, como um plano B. 

No mundo de hoje é obsoleta a estratégia de desenvolver produtos que sejam competitivos 

apenas no mercado interno. 

 

Os padrões estão globalizados. As expectativas dos consumidores estão globalizadas. A 

competição é global. 

 

O setor produtivo brasileiro precisa ter como meta a competitividade no plano internacional. 

Essa é hoje uma pauta defendida pelo setor privado e também pelo governo.  
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Vale lembrar que existem setores brasileiros que já são muito bem integrados ao mercado 

internacional. Isso inclui a área agrícola, de agribusiness, de mineração, papel e celulose, 

comodities e alimentos de forma geral.  

 

Outros setores são menos competitivos, sobretudo na área industrial. Portanto, o maior 

desafio para o parque produtivo brasileiro se inserir com sucesso no mercado global é atingir 

competitividade internacional. 

 

Claro, a abertura comercial e as demais reformas são vias paralelas que se complementam. 

Mais do que isso, são avanços que precisam ser simultâneos. A tentação de sequenciar esses 

movimentos tem que ser evitada.  

 

Todas essas ações podem ajudar o Brasil a se tornar mais competitivo e se adaptar à 4ª 

revolução industrial.  

 

Não podemos subestimar a complexidade dessas reformas. Mas elas são necessárias. E esse é 

um esforço contínuo. Cada país deve buscar a fórmula que melhor responda aos seus 

desafios. Mas uma coisa é certa. Paralisia não é uma opção. 

 

E como a Organização Mundial do Comércio pode ajudar nesses esforços? 

 

A OMC representa um sistema comercial baseado em regras. Isso desempenha um papel vital 

na manutenção da estabilidade e previsibilidade no comércio global e na economia global.  

 

Tudo isso é fundamental para garantir o ambiente de negócios e o investimento – no mundo e 

no Brasil. E isso propicia crescimento econômico e geração de empregos, direta ou 

indiretamente relacionados com o comércio exterior. 

 

Para fortalecer esse sistema essencial, devemos permitir que ele evolua – e que ele responda 

aos desafios da economia moderna.  

 

Claro, as regras da OMC já estabelecem parâmetros essenciais para o comércio global. Elas 

dão aos membros ampla latitude para buscar políticas para promover o crescimento.  
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Mas devemos fazer mais para melhorar o sistema. As regras comerciais globais precisam ser 

atualizadas.  

 

Nesse contexto, líderes mundiais, incluindo o Brasil, estão falando sobre a reforma da OMC 

– e estamos trabalhando exatamente nessa direção.  

 

Uma das questões em discussão é como podemos avançar mais rapidamente em nossas 

negociações. E como trazer as questões da nova economia para a pauta da Organização.  Por 

exemplo, em comércio eletrônico. 

 

O comércio eletrônico está transformando a economia global.  

 

O comércio de serviços, dados e informações está aumentando nas plataformas digitais. E 

sabemos que o comércio tradicional de bens, produtos agrícolas e recursos naturais também é 

cada vez mais possibilitado e alavancado pelas tecnologias digitais. 

 

De acordo com os dados mais recentes de 2017, as vendas de comércio eletrônico atingiram 

um crescimento anual de 13%, atingindo um valor de cerca de 29 trilhões de dólares. 

 

É interessante notar que as transações entre firmas e consumidores finais (B2C) equivaleram 

a apenas 13% do total de vendas. E, dentre essas transações, apenas 11% cruzaram fronteiras.  

 

Ou seja, há um potencial enorme a ser explorado. Esses novos instrumentos trazem muitas 

oportunidades para alavancar o comércio.  

 

No entanto, sem uma estrutura apropriada que regule tudo isso, o risco é que participantes 

maiores se beneficiem às custas dos menores. A ausência de regras harmonizadas encarece as 

transações e inviabiliza os pequenos.  

 

A ausência de entendimentos comuns e estruturas regulatórias abre as portas para padrões 

inconsistentes e políticas governamentais conflitantes. 

 

Uma economia digital fragmentada significa custos mais altos e incerteza para consumidores 

e empresas. 
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É por isso que essas conversas sobre comércio eletrônico no âmbito da OMC são tão 

importantes. 

 

As negociações na OMC podem ajudar a colocar o comércio eletrônico sobre uma base 

sólida. 

 

Elas podem ajudar a reduzir custos e aumentar as oportunidades, especialmente para 

empresas menores. Os consumidores também serão muito beneficiados por obter produtos 

mais diversificados e menos custosos: "o salário real cresce". 

 

Há grande interesse nessas conversas. Em junho, na Cúpula do G20 em Osaka, tive o prazer 

de participar de um evento com 24 líderes mundiais em forte apoio a essas conversações – 

incluindo o Brasil. 

 

E há outros temas no radar. Membros estão discutindo:  

• como ajudar pequenas empresas a participar do comércio internacional, 

• como facilitar investimentos, 

• como estabelecer disciplinas regulatórias para o comércio de serviços, 

• e também como garantir que o comércio contribua para o empoderamento econômico 

das mulheres. 

 

O Brasil faz parte de todas essas conversas. E faz sentido que faça. Esses são temas muito 

importantes para a economia do país.  

 

Também há discussões sobre outros temas importantíssimos, como agricultura e 

disciplinamentos dos subsídios que podem levar à sobrepesca e ao desaparecimento dos 

estoques de alimentos provenientes dos nossos oceanos.  

 

Além do nosso braço negociador, as discussões sobre reforma também tratam de outros temas 

vitais para o funcionamento da OMC. 
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Entre eles, busca-se melhorar a transparência e as notificações dos membros; melhorar o 

trabalho dos nossos órgãos regulares. Aqui vale citar o engajamento do Brasil, que está 

liderando discussões sobre como melhorar nosso trabalho na área de medidas sanitárias e 

fitossanitárias. 

 

Os membros também estão discutindo a crise no Sistema de Solução de Controvérsias na 

OMC – inclusive o impasse nas nomeações para o Órgão de Apelação.  

 

Seguimos trabalhando duro para encontrar uma solução urgente para esse problema. Mas até 

agora não vejo uma luz no fim deste túnel. Podemos falar mais sobre isso depois, se vocês 

quiserem. 

 

Em linhas gerais, o debate sobre reforma criou uma janela para nossos membros abordarem 

diferentes questões de seu interesse, de maneira inovadora. 

 

Nossa 12ª Conferência Ministerial no Cazaquistão em junho de 2020 é um marco óbvio para 

todas essas conversas.  Precisamos continuar trabalhando duro em todas as frentes se 

quisermos ver progresso. 

 

Não há dúvidas de que hoje nos deparamos com uma gama de desafios extremamente 

complexos no sistema comercial internacional.  

 

Porém, essa também é uma oportunidade única de fortalecer e modernizar o sistema 

comercial. Assim, devemos lidar com essas grandes questões sistêmicas, ao mesmo tempo 

em que buscamos progresso em nossas negociações.  

 

Tudo isso é fundamental para mostrar a importância, relevância e credibilidade da OMC. 

 

O Brasil, como uma importante voz na Organização, deve seguir no centro deste debate.  

 

O Brasil deve assegurar que esses debates globais possam complementar esforços nacionais 

para aumentar a competitividade do produto brasileiro, e garantir que o País participe 

ativamente na economia moderna global. 
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Encontros como esse são importantes para a reflexão sobre tudo isso no País. O engajamento 

dos mais diversos stakeholders é fundamental e a comunidade jurídica deve ocupar um papel 

central nessas discussões.  

 

Agradeço então, uma vez mais, não apenas o convite, mas o interesse de todos vocês em 

discutir este tema. 

 

Muito obrigado.  


