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Editorial

O comércio exterior como pilar da retomada
econômica
Todos os países do mundo em desenvolvimento têm, de 2020 em diante, uma nova janela para transformarem o
comércio exterior em algo muito mais relevante em termos estratégicos. Introdutoriamente abordo a necessidade de
conscientização em massa de pontos que podem parecer óbvios para quem já realiza atividades de exportação, mas
não para a maioria dos indivíduos e até mesmo para empresas de pequeno e médio porte com potencial real para
atuar em comércio exterior. A principal conscientização necessária é que o comércio exterior não se faz por decreto
ou por pura vontade unilateral, mas sim como consequência de um árduo processo com início, mas sem linha de
chegada determinada. Outra característica é ser um caminho de mão-dupla em que quanto mais madura for a relação de confiança estabelecida entre empresas, países e organismos bilaterais, mais provável será o crescimento do
volume e a qualidade dos negócios.
Fazer comércio exterior requer habilidades apuradas, desenvolvimento de características de negociação modernas baseadas em regras internacionais de compliance. Tudo isto exige planejamento para entrar neste universo. Pode até ser uma
entrada por necessidade e não por oportunidade, não há problema algum que assim seja, o bom preparo faz a diferença
para melhor. Obviamente esse processo poderia e deveria ser menos complexo e espero que nossos atuais governantes
trabalhem nesse sentido. Ótimas iniciativas para simplificar o comércio exterior encontram-se sinalizadas e suas respectivas implantações ajudarão o ambiente de negócios e aumentarão a competitividade das empresas brasileiras.
Uma das bases fundamentais para aumentar as chances de um bom desempenho em ações relacionadas ao comércio
exterior está na busca e qualificação de informações. Neste ponto, a Fundação Centro de Estudos do Comércio
Exterior (Funcex) ajuda muito. O banco de dados FuncexData apresenta centenas de séries históricas que podem
ser de grande proveito para quem faz parte dos grupos de interesses atuantes em comércio exterior. Há também
boletins e informes mensais e trimestrais que sinalizam o desempenho econômico recente e, apresentam de forma
consistente, as tendências que estão por vir. Mas independentemente de ser a Funcex a fonte ou não, a busca de
informações é fator crítico para quem atua em comércio exterior. Isto não pode ser esquecido.
A busca de informações qualificadas deve ser o passo inicial para os que começam uma caminhada no comércio exterior, e para aqueles que já estão nesse caminho jamais devem esquecer que as informações mudam em velocidade
cada vez maior, tudo deve ser revisado sempre que necessário ou possível.
De posse de informações qualificadas inicia-se o planejamento, preferencialmente, com visão mínima de cinco anos.
Muitos dirão que o levantamento de dados com qualificação da informação é uma etapa do planejamento. Não
discordo em absoluto dessa posição, mas, uma coisa é certa, comércio exterior não se faz no curtíssimo prazo, sendo
uma construção cada vez mais exigente e dinâmica.
Finalmente, chega-se à fase que importa, a da execução. Nesse ponto não há escapatória, exige-se cada vez mais
precisão nas atividades, todas realizadas com a característica da flexibilidade, sendo um ponto fundamental em pro2
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cessos negociais. O equilíbrio ganha cada vez mais importância, pois um bom e duradouro negócio não se sustenta
no longo prazo. Outro tema fundamental é a compreensão dos comprometimentos com a sustentabilidade em suas
três dimensões centrais: (i) econômica, (ii) ambiental e (iii) social. Há uma conscientização cada vez maior de que
a preocupação com a sustentabilidade é uma obrigação empresarial, não mais um diferencial. Em tempos pandêmicos, adicionam-se aspectos relativos à segurança humana nessa equação.
A pós-execução bem-feita praticamente garante o surgimento consequente de outras oportunidades, em que a exigência torna-se parte integrante do cotidiano. Chega a hora de inovar em produtos, processos e serviços. Só não há
opção de ficar estagnado em comércio exterior, até mesmo quando se trata de commodities, pois há cada vez menos
espaço para repetições não criativas, mas sim para a inovação.
Enfim, desobstruir e fortalecer o comércio exterior não é uma opção para o Brasil, é uma necessidade de recuperar
muito tempo perdido em um emaranhado de regras complexas. Simplificar é sinônimo de ordem e progresso, isto
no curtíssimo prazo. Em paralelo, capacitação, representatividade e relacionamento fortalecidos de maneira ininterrupta. Desse modo, o resultado da nova equação será muito melhor para nosso país. Na prática, observa-se que
o comércio exterior global indica uma nova ordem na qual os países asiáticos desempenham papéis cada vez mais
centrais. Isto não é uma opinião, mas sim conclusão baseada em conversas com especialistas muito bem preparados
e dados confiáveis publicados pelo Ministério da Economia.
Fecho o editorial convidando o leitor para mais conteúdos diferenciados nesta edição da Revista Brasileira do Comércio
Exterior – RBCE. São diversos artigos que versam sobre acordo de compras da OMC, defesa comercial, requalificação
profissional, conceitos e impactos para multinacionais, proposta do Brasil para facilitação de investimentos, além de
um questionamento sobre venda e exportação. Aproveitem a leitura. Convido-os para visitarem os sites www.funcex.
org.br; www.funcexdata.com.br e conhecerem mais sobre os pilares, atividades e publicações da Funcex. Boa leitura!

Eduardo Machado
Diretor Geral da Funcex
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