
OMC pede a EUA e China que corrijam distorções  
Assis Moreira 
 
A Organização Mundial do Comércio (OMC) alerta os Estados Unidos e a China para que ajustem 
suas economias sem afetar ainda mais a situação global, segundo relatórios confidenciais aos 
quais o Valor teve acesso.   
 
A entidade sugere que os EUA evitem medidas protecionistas, inclusive em relação aos 
investimentos estrangeiros, na sua tentativa de reduzir o gigantesco déficit em contas correntes, 
que alcançou 5,3% do PIB em 2007.   
 
Com relação a China, a entidade pressiona por um regime cambial mais flexível e para que reduza 
a acumulação do enorme superávit em conta corrente, que provoca tensões com os parceiros.   
 
As duas grandes economias serão submetidas ao exame dos 151 países-membros da OMC, em 
sessões separadas este mês e em junho, com base nos relatórios confidenciais preparados pelos 
economistas da entidade.   
 
A vigilância de políticas macroeconômicas nacionais tornou-se uma atividade considerada 
fundamental para a OMC, que cada vez mais se preocupa com os efeitos que elas podem ter nas 
políticas comerciais. A idéia é permitir que os participantes no comércio tenham maior clareza 
sobre as condições em que podem operar.   
 
Desde a última vez em que foram examinadas, em 2006, as economias dos EUA e da China 
tiveram diferente desenvolvimento. A economia americana se "deteriorou de maneira apreciável" 
desde fim de 2007, com o PIB desacelerando "consideravelmente", refletindo os efeitos negativos 
da crise imobiliária e da turbulência nos mercados financeiros.   
 
A China, por sua vez, continuou crescendo mais de 10% ao ano, e o problema agora é como 
desaquecer sua economia.   
 
Juntos, os dois gigantes enfrentam o problema da inflação - como o resto do mundo, aliás - 
provocada pela alta dos preços do petróleo e de alimentos.   
 
Também nesse caso, tomaram rumos diferentes. A entidade nota que os EUA baixam a concessão 
de subsídios agrícolas, já que os agricultores já recebem mais por seus produtos. Já a China 
aumentou as subvenções, de acordo com seu plano de produzir mais por segurança alimentar.   
 
Desta vez, os dois exames ocorrem em meio a incertezas que prevalecem na economia global. 
Pascal Lamy, diretor-geral da OMC, insistiu ontem que um acordo na Rodada Doha pode ajudar 
mais tarde a atenuar a crise atual.   
 
Com a desaceleração econômica e medidas fiscais adotadas este ano pelo governo de George W. 
Bush, a entidade avalia que, na prática, o déficit fiscal americano vai aumentar em 2008.   
 
Constata que, até agora, a disposição dos estrangeiros em investir nos EUA tem sido vital para 
gerar a grande entrada de capital externo, necessário para financiar o déficit em conta corrente. 
Mas insiste que a "sustentabilidade do déficit não pode ser tomada por garantida" e que esse 
cenário traz riscos, como uma alta do sentimento protecionista.   
 
"Medidas comerciais restritivas não são respostas apropriadas", diz o documento. E avisa que, 
para reduzir o déficit em contas correntes, os EUA vão precisar também expandir suas 
exportações, e isso será facilitado por liberalização e maior demanda das outras economias.   
 



Por isso, a OMC conclama o governo americano a continuar a reduzir barreiras comerciais e 
"outras medidas distorcivas", incluindo programas de subsídios que são mais concentrados em 
agricultura e energia e que afetam os mercados globais.   
 
Quanto à China, a OMC avalia que o país tem condições de alcançar a meta de dobrar a renda per 
capital em 2010, comparada a 2000. Com seus vastos recursos humanos, investimentos, forte 
crescimento da produtividade do trabalho e abertura comercial, acha que a China tem potencial 
para manter um crescimento sustentável, mas com taxas menores à medida que a economia 
"amadurece e a força de trabalho começa a diminuir".   
 
A entidade alerta sobre uma série de desafios para a economia chinesa, a começar pela 
"crescente disparidade" de renda entre as regiões urbana e rural, que também se reflete na 
produtividade. A OMC aconselha Pequim a ampliar os gastos do governo em serviços sociais e 
aposentadoria, o que reduziria a necessidade de poupança e assim aumentaria o consumo.   
 
Para a entidade, o estímulo ao consumo interno é fundamental para reduzir a dependência do 
crescimento pelas exportações, o enorme fosso entre poupança nacional e investimento 
doméstico, e assim baixar seu enorme saldo em conta corrente.   
 
Nesse cenário, a entidade que fiscaliza o comércio mundial insiste que um regime cambial mais 
flexível ajudaria a China a operar uma política monetária mais independente, a baixar a inflação e 
a dar mais sustentabilidade ao crescimento econômico.   
 
Em janeiro, o yuan valorizou quase 1,6% em relação ao dólar americano, mas sua cotação 
continua a ser vista, por vários parceiros, como um subsídio disfarçado para as exportações 
chinesas.   
 

 
Leia mais: 
 
China deixa de vender só coisa barata  
 
A China, terceira maior nação comerciante do planeta, aumentou em 27% suas exportações entre 
2004-2007, alcançando US$ 1,2 trilhão. A parte de produtos industriais cresceu de 91,4% para 
93,2% nesse período, impulsionada por pesados investimentos no setor.   
 
Uma maior fatia da alta das exportações é por conta de produtos de maior valor agregado, 
constata a OMC. A fatia de manufaturas de baixo valor agregado, como têxteis e confecções, 
recuou. A China está gradualmente deixando de ser vendedor só de produto barato.   
 
Resta que agora Pequim tem excesso de capacidade na siderurgia, maquinários e automotivo. No 
setor de aço, tornou-se exportador liquido e agora monitora a produção, tanto que 56% vem de 
empresas estatais.   
 
O país é o terceiro produtor mundial de automóveis, depois dos EUA e do Japão, com 100 
produtores e 4.500 empresas de autopeças. É o maior exportador mundial de produtos 
eletrônicos, onde o valor continua a aumentar.   
 
Por outro lado, enfrenta problemas de inovação em têxteis e confecções, setor do qual é o maior 
produtor mundial. Pequim estimula empresas do setor a investir no exterior, em particular nos 
países mais pobres.   
 
O rápido crescimento chinês continua caracterizado por desequilíbrios, destaca a OMC. A fonte de 
expansão segue sendo mais exportações e investimentos do que alta do consumo interno.   
 



A alocação do vasto montante de investimentos na área industrial tem sido "distorcida por 
incentivos e outras formas de ajuda" dados amplamente às fábricas.   
 
Para a OMC, o crescimento chinês exacerba os problemas ambientais e aumenta a desigualdade 
de renda entre cidade e província.   
 
A China é o segundo maior utilizador de energia no mundo. Emite o segundo maior volume de 
gases de efeito-estufa devido a utilização de carvão - 70% de sua energia.   
 
Na agricultura, houve uma mudança, de taxação do setor para subsídios. A agricultura representa 
40% dos empregos, mas a produtividade do setor é apenas 20% daquela do resto da economia.   
 
A OMC destaca também algumas práticas comerciais. O regime de exportação é considerado cada 
vez mais restritivo. Do lado das importações, começou a adotar medidas anti-dumping, abrindo 
39 investigações em dois anos. As regras sanitárias e fitossanitárias são complexas.   
 
A OMC conclui chamando a atenção para o envelhecimento da população, com 11% dos chineses 
(144 milhões) com mais de 60 anos e exigindo aposentadoria. A expectativa é de mais gente se 
aposentar do que entrar no mercado de trabalho, o que requer maior produtividade para manter o 
atual crescimento econômico. (AM)   
 

 
 

 
Leia mais: 
 
Mandelson ataca retórica protecionista democrata 
Alan Beattie 
 
PeterMandelson, o comissário de Comércio da União Europeia, disse ontem que as posições pro-
tecionistas assumidas pelos candidatos à Presidência dos Estados Unidos ameaçam criar um 
retrocesso de décadas no sistema de comércio mundial. 
 
Em entrevista ao programa Hardtalk, da rede de TV britânica BBC, Mandelson disse: "É 
irresponsável fingir para as pessoas que você pode criar novo prote-cionismo, novas barreiras 
tarifárias em torno de sua economia agora, nessa era global do Século XXÍ, e ainda conseguir 
manter o padrão de vida e os postos de trabalho dessas pessoas. Isso é uma miragem, e eles [os 
candidatos americanos] sabem disso". 
 



Mandelson não quis citar os candidatos que tinha em mente, mas o contexto da entrevista deixou 
claro que ele estava se referindo aos pré-candidatos democratas, Hillary Clinton e Barack Obama. 
"Vocês comparem a retórica. Eu não vou fazer isso", disse Mandelson, esquivando-se de dar nome 
aos bois. 
 
As declarações de Hillary e de Obama sobre comércio vêm se tornando cada vez mais 
específicas.Ambos os senadores apoiaram uma lei que permitiria aos EUA impor tarifas comerciais 
contra a China para compensar o que chamam de subvalorização da moeda chinesa, medida que 
quase com certeza seria considerada violação das regras da Organização Mundial do Comércio. 
 
Hillary também defendeu uma renegociação do Acordo de Livre Comércio da América do Norte 
(Nafta, na sigla em inglês) e uma "suspensão" na adoção de novos tratados comerciais até que os 
atuais sejam revisados. 
 
Mandelson disse que, mesmo que seja apenas retórica protecio-nista eleitoral, ela é prejudicial. "É 
muito irresponsável, na minha opinião, fingir para as pessoas que podemos desarranjar o 
comércio mundial, que podemos criar barreiras em volta da economia e então mostrar surpresa 
quando as pessoas retaliarem fazendo a mesma coisa", disse. "Isso nos levaria a um círculo 
vicioso de retaliar as políticas dos vizinhos que nos faria retroceder décadas em termos de 
crescimento do comércio." 
 
Mandelson já havia dito antes que as visões de Hillary em relação ao comércio eram de pouca 
ajuda, mas a entrevista marca um grande aumento em suas RM críticas aos democratas. 
 

 
 

 
Leia mais:  
 
Alta de preços agrícolas dá a Washington margem para reduzir subsídios  
 
O valor das colheitas nos Estados Unidos, representando 51% da produção agrícola, deve atingir o 
montante recorde de US$ 176 bilhões este ano, graças a alta de preços das commodities.   
 
Com essa cifra, a Organização Mundial do Comércio (OMC) busca mostrar em relatório sobre a 
economia dos EUA que Washington pode bem assumir compromissos de liberalização agrícola na 
combalida Rodada Doha.   
 
Medido pela Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), o total de 
subsídios distorcivos agrícolas americanos representou 11% da renda dos agricultores do país em 
2006, uma queda de cinco pontos em relação a 2004.   
 



Algumas commodities, como o açúcar e o leite, continuam, porém, a receber enormes 
subvenções. A OMC adverte que alguns programas "podem ser inconsistentes com os sinais do 
mercado e afetar comércio". Washington, porém, resiste a assumir compromisso amplo de cortes.   
 
Produtos como carne bovina, lácteos, etanol, açúcar (e produtos com açúcar) e tabaco continuam 
submetidos a enormes tarifas para entrar no mercado americano. Estudo da Comissão de 
Comércio Internacional dos EUA estima que a derrubada de barreiras de importação de açúcar 
expandiria as importações em 281% e de refinado em 553%, gerando um melhora na renda para 
a sociedade no valor de US$ 811 milhões, pois se pagaria menos pelos produtos.   
 
A OMC mostra que, além de assistência a exportação, os produtores americanos recebem uma 
série de ajudas também no nível estadual. Os EUA notificaram 430 programas de subsídios a 
entidade, dos quais somente 42 eram federais. Agricultura e energia são de longe os maiores 
recipientes de ajuda. A produção de biocombustível recebeu pelo menos US$ 2,7 bilhões em 
2006.   
 
A entidade nota que o Departamento de Agricultura encontrou "pouca ou nenhuma evidência" de 
que consumidores americanos estariam dispostos a pagar um prêmio por produtos com etiqueta 
indicando que são locais.   
 
Maior produtor mundial de produtos industriais, os EUA continuam porém mantendo enormes 
tarifas para a entrada de têxteis e calçados, principalmente, tentando evitar a concorrência 
internacional.   
 
A OMC destaca também que medidas antidumping (contra produtos vendidos a preços 
deslealmente baratos) continuam a ser centrais na política comercial americana. Ao final de 2007, 
Washington mantinha 232 medidas, com sobretaxas de até 28%, "afetando significativamente os 
preços domésticos".   
 
Os produtos mais afetados são siderúrgicos e químicos. Embora temporárias, as sobretaxas 
duram até 11 anos. Os EUA resistem a rever o acordo da OMC sobre medidas antidumping, para 
continuar com flexibilidade suficiente para frear importações.   
 
A OMC, xerife do comércio mundial, aborda outro debate quente da atualidade: restrições a 
exportações. Os EUA são os primeiros a protestar. De fato, taxar as exportações é proibido pela 
Constituição americana. Mas a OMC sublinha que o país mantém efetivamente restrições e 
controles à exportação por razões de segurança nacional, política externa e para resolver 
problemas de abastecimento de "produtos escassos".   
 
Nas negociações na OMC, os EUA fazem pressão sobre Brasil, Índia e outros emergentes para 
liberalizarem ao máximo os serviços financeiros. A conclusão da entidade, porém, constatando os 
estragos da crise financeira nos EUA, é a necessidade de melhorar a supervisão financeira, ou 
seja, de mais regulação. (AM)   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 8 mai. 2008, Especial, p. A14. 


