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TALKING TRADE
WITH
GREAT HOMES DIGITAL

Este Talking Trade with WIT, de maio de 2020, trata dos
impactos da pandemia para a política comercial de diferentes países.
O formato desta edição se inspira no webinar realizado pela Women
Inside Trade em 11 de abril, quando cinco WITs - Daniela Benjamin,
Alinne Oliveria, Carla Junqueira, Priscilla Negreiros e Thais Moretz falaram sobre pandemia e comércio internacional.
Baseadas em diferentes partes do mundo, elas agora resumem, para
este Talking Trade, como a Covid-19 está afetando a política
comercial onde estão e como vêem as perspectivas para o período
pós-pandemia. Falam sobre o mesmo tema a partir de diferentes
ângulos: países da OCDE, Mercosul, EUA, China e Reino Unido.
Como nas edições anteriores, a ideia do Talking Trade é ouvir o que
as WITs têm para dizer sobre os temas que importam na agenda do
comércio internacional.
Boa leitura!
Coti Negri e Tatiana Prazeres – Líderes do GT Comércio, WITs

PAÍSES MEMBROS
DA OCDE
Daniela Benjamin

Como a Covid-19 está afetando a política comercial nos países
membros da OCDE ? Quais as perspectivas para o pós-pandemia
em matéria de comércio?
Como em boa parte dos países afetados pela Covid-19, as respostas iniciais
dos países da OCDE à crise incluíram medidas restritivas ao comércio,
afetando em particular exportações de produtos considerados essenciais ao
combate à pandemia, como equipamentos médicos hospitalares e alimentos
(para mais detalhes sobre as medidas provisórias adotadas pelos países).
Foram registradas também dificuldades logísticas associadas às medidas de
confinamento, que afetaram transporte de carga, frete e controles
fronteiriços. A perspectiva é de que, nesse contexto, ao qual se soma o atual
quadro de recessão econômica, haja retração importante de fluxos de
comércio nesses países.
Por outro lado, têm-se buscado paulatinamente adotar medidas de facilitação
e liberação de comércio nos setores afetados, incluindo via iniciativas
plurilaterais, para remoção de tarifas e barreiras comerciais. Os apelos à
cooperação e ao diálogo para evitar escalada de tensões comerciais e ruptura
de cadeias de suprimento têm se multiplicado. Dada a magnitude da crise e as
incertezas em torno do ritmo da recuperação da economia global, contudo,
não há clareza sobre o futuro da política comercial nos países da OCDE.

Alguns membros têm defendido a necessidade de repensar a estrutura das
cadeias globais de produção com vistas a “renacionalizar” a produção de bens
e serviços considerados estratégicos e, assim, reduzir a exposição a choques
futuros no caso de novas crises. Embora ainda incipiente, essa discussão pode
implicar reestruturação importante dos fluxos de comércio internacional.
Também há preocupação com o impacto das medidas de apoio que vêm sendo
adotadas pelos diferentes governos nacionais sobre as condições de
competitividade no comércio internacional, e o consequente risco de distorção
do “level playing field”.
Nas análises preliminares sobre o tema, a OCDE tem buscado sensibilizar os
membros para a importância de evitar que as respostas à pandemia resultem
em restrições maiores ao comércio, que poderiam dificultar ainda mais a
retomada do crescimento econômico pós-crise, apontando que a
“renacionalização” de cadeias não é uma opção em muitos casos, nem
necessariamente se traduz em maior resiliência diante de crises. A
expectativa, contudo, é de que o debate sobre esse tema se aprofunde.

Daniela Arruda Benjamin é diplomata, mestre em direito internacional público pela Universidade
Panthéon-Assas Paris II. Atualmente exerce o cargo o Delegada Adjunta do Brasil junto às
Organizações Internacionais Econômicas sediadas em Paris.

ESTADOS
UNIDOS
Alline Oliveira

Como a Covid-19 está afetando política comercial nos EUA ? Quais
as perspectivas para o pós-pandemia em matéria de comércio?
A política comercial dos Estados Unidos sob a liderança do presidente Donald
Trump já havia mudado antes da pandemia. Diversos instrumentos de política
comercial estão sendo utilizados para coagir países a negociar ou realizar
mudanças em suas políticas domésticas, sobretudo a China. Há menosprezo
pelas regras e instituições do sistema multilateral de comércio e vitimização
dos Estados Unidos como grandes perdedores do atual sistema.
O fato de o vírus ter se originado na China e outros desafios para garantir o
acesso a certos produtos essenciais podem fortalecer alguns aspectos dessa
política nacionalista. Em especial a sinofobia e o desejo de revitalização da
indústria americana a fim de limitar a dependência de importação, como de
equipamentos de proteção individual, médicos e hospitalares.
O maior impacto que o Covid-19 pode ter na política comercial dos Estados
Unidos é se ele influenciar o resultado das eleições presidenciais em novembro
deste ano. Seja ele para aprovar ou rejeitar a atuação do presidente, a política
comercial dos Estados Unidos sofrerá grandes mudanças a partir de 2021.
Seja na intensificação ou reversão das atuais medidas em vigor.

Alinne Oliveira é especialista em política comercial da Bryant Christie, Inc., consultoria especializada
em comércio internacional agrícola, com base em Seattle, Estados Unidos. Alinne possui mestrado
em Foreign Service pela Universidade de Georgetown, certificado executivo em Mastering Trade
Policy da Harvard University.

MERCOSUL
Carla Junqueira

Como a Covid-19 está afetando política comercial no Mercosul? Quais
as perspectivas para o pós-pandemia em matéria de comércio?
A pandemia causou instabilidade no Mercosul. No início do mês de maio o
governo da Argentina ameaçou retirar-se das negociações conjuntas dos
acordos comerciais do bloco com outros países ou outros blocos, alegando a
necessidade de proteção da indústria e emprego local em razão dos danos
econômicos causados pelas medidas de prevenção. Chegaram a mencionar a
possibilidade de revogação da Resolução 32/00.
A preocupação maior do setor privado da Argentina e também do Brasil é o
acordo de livre comércio com a Coreia do Sul. Depois do anúncio e, avaliada a
reação dos demais membros do bloco sobre uma possível ruptura, o governo
argentino recalculou a decisão e informou aos demais sócios que continuará
na mesa de negociações dos acordos comerciais, desde que algumas
condições sejam acordadas.
O cenário ainda é incerto e não está claro se a Argentina adotará uma
velocidade diferente dos demais sócios nas negociações comerciais com
outros países ou blocos, já que declarou que a prioridade será a revisão da
agenda interna do Mercosul.

Carla Junqueira é sócia fundadora de CJA TRADE LAW, com escritórios em São Paulo e Buenos Aires.
Doutora em Direito do Comércio Internacional.

REINO
UNIDO
Priscilla Negreiros

Como a Covid-19 está afetando política comercial no Reino Unido?
Quais as perspectivas para o pós-pandemia em matéria de comércio?
O Reino Unido enfrenta atualmente duas batalhas comerciais: a crise do Covid-19
e as negociações para sua saída da União Europeia.
Sobre Covid-19, o governo britânico está investindo fortemente em medidas para
estimular as exportações e reduzir o impacto no comércio. Exemplos de medidas
são: provimento de seguro a exportadores afetados pelo COVID que poderá
cobrir até 95% do valor de um contrato de exportação; fornecimento garantias
parciais que cobrem até 80% do risco para os credores para cobrir os riscos de
crédito associados às instalações de capital de giro para exportação, antes e
depois da remessa. Apesar do suporte, os impactos negativos da pandemia na
economia britânica são claros: aproximadamente 19% da força de trabalho
britânica está em licença compulsória e a produção do país caiu quase 30% na
primeira metade de 2020.
A pós-pandemia, contudo, dependerá ainda mais da agenda de negociações do
Brexit. O Reino Unido prevê deixar o mercado comum da União Europeia em
dezembro de 2020, após o qual tarifas serão aplicadas ao comércio de
mercadorias, a menos que haja um acordo. A perspectiva de uma recessão
econômica resultante da pandemia somada a um não acordo com a União
Europeia, podem realizar a recente profecia do Banco Central inglês que previu a
pior recessão dos últimos 300 anos no Reino Unido.
O governo britânico está apostando em outros acordos comerciais, iniciando em
maio a primeira rodada de negociações de um acordo de livre comércio com os
Estados Unidos.
Priscilla Negreiros é gerente na Climate Policy Initiative (CPI), responsável pela Cities
Climate Finance Leadership Alliance, uma aliança de mais de 60 organizações e governos
com o objetivo de diminuir o déficit de investimentos verdes em projetos urbanos em todo o
mundo. Está baseada em Londres, Reino Unido.

CHINA
Thais Moretz

Como a Covid-19 está afetando política comercial na China? Quais as
perspectivas para o pós-pandemia em matéria de comércio?
A China está obtendo ganhos comerciais significativos com a pandemia,
especialmente na exportação de produtos de proteção médica.
Em quantidade, de março a abril, foram RMB 71.2 bilhões (USD 11bi) em produtos
médicos exportados para o mundo, sendo RMB 27 bilhões de máscaras de
proteção respiratória e milhões em equipamentos diversos, como óculos,
aventais, testes rápidos, respiradores etc. Nos últimos dias, os valores cresceram
exponencialmente, e a China está registrando exportações diárias da ordem de
RMB 3 bi.
Em relação à qualidade, o governo está exigindo das empresas uma série de
requisitos e registros junto aos órgãos competentes e o governo divulga a lista
das empresas qualificadas no seu webiste. As empresas estrangeiras estão em
busca de produtos das empresas que possuam o registro chinês e os registros
internacionais (o CE europeu e o FDA americano).
Como resultado, um grande número empresas chinesas estão aplicando e
conseguindo essas certificações em tempo recorde. No pós pandemia, elas
continuarão aptas a exportarem para o mercado internacional, não só os produtos
de Covid, mas outras linhas do segmento médico, como termômetros, fraldas,
exames de gravidez etc.
Em paralelo, os segmentos não médicos continuam com a produção em
andamento e há formação de estoques mais baratos, com a baixa do preço do
petróleo e de algumas matérias primas.
Thais Moretz é gerente-geral da Comexport China. Formada em comércio exterior pelo
Mackenzie, é mestre em política internacional pela East China Normal University
(Xangai) e pesquisadora na Fudan (Xangai).

