
A VIDA APÓS DOHA
Há poucos incentivos para uma nova rodada da OMC.
essa não é, necessariamente, uma má notícia
Antônio Maria Delgado, Miami

convencer de que, sem sua
bênção, sem sua aprovação, o
mundo se veria submerso na
pobreza e a economia mundial
quebraria. Isso sempre foi um
exagero", declarou Daniel
Ikenson, que não parece ser
um homem preocupado com
a chegada do Apocalipse.
Como diretor-associado do
Centro de Estudos de Políti-
cas Comerciais do Instituto
Cato, nos Estados Unidos, ele
afirma que o fracasso final da
Rodada Doha está longe de ser
a pior notícia. Pelo contrário,
até pode ser boa.

A verdade é que sempre
se soube que as grandes
negociações dos 153 países
que formam a OMC, com sua
quixotesca intenção de proje-
tar a arquitetura da próxima
grande onda de liberalização
comercial, resultavam quase
impossíveis. Em última ins-
tância, as "cenouras" para
repartir eram poucas, segundo
o Banco Mundial, e limitar
totalmente as restrições co-
merciais teria feito crescer,
em média, não mais do que
1% da renda dos países em
desenvolvimento.

Em tal contexto, a inicia-
tiva exigia sacrifícios polí-
ticos muito altos em troca
de benefícios relativamente
pequenos, em um processo
que precisava apenas da

objeção de um país grande
para cair como um castelo de
cartas. Ocorreu o pior. A boa
notícia é que o mundo conti-
nuará girando, mesmo sem a
assinatura do acordo. "O livre
comércio goza de boa saúde
e continuará aumentando
pelo mundo, graças a muitos
países que optaram por abrir
o comércio unilateralmente",
garante Ikenson.

É aí, e não nos acordos
bilaterais, que reside o futuro
do processo de abertura co-
mercial iniciado pelo mundo
em 1947. São muitos os países
que chegaram à conclusão
de que é do interesse deles
reduzir as tarifas alfande-
gárias, o que estão fazendo,
por conta própria, afirma. O
que os desagrada é a idéia de
ficar amarrado a um acordo
multilateral que não lhes
permita aumentar as tarifas
quando necessário, com no
caso do surgimento de algum
fato político. É neste ponto
que começam a ter problemas
com o livre comércio.

As considerações políticas
parecem ter dado o golpe de
misericórdia na Rodada Doha.
As negociações realizadas no
final de julho, em Genebra,
pela Organização Mundial do
Comércio, já tinham avança-
do 90% quando foram irre-
mediavelmente interrompidas.
O problema surgiu logo após
os Estados Unidos e a União
Européia concordarem em

cortar, um pouco, as tarifas e
subsídios agrícolas, desde que
a China e a índia baixassem
suas tarifas para produtos
industriais.

Mas logo veio uma cláusula
de salvaguarda que autorizava
os países a aumentar as tarifas
caso houvesse um repentino
e ameaçador crescimento
no volume nas exportações
de produtos sensíveis, co-
mo algodão, açúcar e arroz.
Os Estados Unidos queriam
que essa cláusula para que
os países estivessem livres
para aplicar as medidas de
salvaguarda operasse a parir
de um aumento de 40% nas
importações, enquanto a índia
desejava um nível bem mais
baixo, de 10%.

Foi a gota d'agua que fez
transbordar o copo. Para as
partes, o custo político
de aceitar o acordo
teria sido muito alto,
ainda mais com a
proximidade das
eleições na índia
e nos Estados
Unidos.

Para o Bra-
sil, o colapso
das nego-
ciações foi
uma expe-
r i ê n c i a
decep-
cionan-
te. "É
incrí-
v e l

que fracassamos por apenas
uma questão", declarou o mi-
nistro das Relações Exteriores
do Brasil, Celso Amorim, no
fim das negociações que eram
vistas como a última oportu-
nidade da Rodada Doha. "É
lamentável o que ocorreu.
Alguém de outro planeta não
acreditaria que, apesar de
todo o progresso obtido, não
fomos capazes de concluir as
negociações." O presidente
brasileiro, Luiz Inácio Lula
da Silva, porém, ainda tem
esperanças. "Não creio que a
rodada tenha fracassado. Ain-
da temos grandes possibilida-
des de negociação", afirmou
o mandatário brasileiro, em
seu programa de
rádio sema-
nal.



Mas os especialistas que
acompanham o processo
não acreditam que o que foi
desfeito em Genebra possa
voltar a ser montado. "Doha
morreu", diz Ikenson, do Insti-
tuto Cato. "Não creio que seja
declarada como um processo
que tenha terminado, princi-
palmente porque nenhum dos
ministros de comércio ou dos
negociadores vai querer sair
vinculado à primeira rodada

comercial multilateral que
fracassou, mas o processo não
vai a lugar nenhum."

Claude Barf ie ld , ex-
assessor do Escritório de
Representação Comercial
dos Estados Unidos, que atu-
almente comanda pesquisas
para o think tank Washington
American Enterprise Insti-
tute, concorda. "Há pessoas
que podem recolher as peças
que sobraram da negociação

com uma certa rapidez, mas
sou muito cético em relação
às perspectivas de que isso
ocorra. Acho que, psicolo-
gicamente, chegamos a uma
espécie de fim de caminho
e vai ser muito difícil neste
momento voltar a colocar as
peças no lugar."

Os analistas também en-
tendem a relutância do Brasil
em dar-se por vencido. O pais
assumiu em grande medida a

liderança da América Latina
na rodada de negociações
comerciais, porque é o país
mais diversificado e, por
conseguinte, o que seria o
mais beneficiado com a assi-
natura de um acordo de livre
comércio multilateral. "É o
que mais tinha a ganhar com
a abertura comercial", afir-
ma Joydeep Mukherji, diretor
de risco soberano da Standard
& Poor's. "Seu comércio é



o mais diversificado, vende
para Europa, Ásia, Estados
Unidos e América Latina. E
isso contrasta com a situação
de muitos países da região, co-
mo o México e os da América
Central, onde 70% ou 80% das
exportações são destinadas aos
Estados Unidos. Para esses
países, o principal interesse é
preservar o acesso ao mercado

com os Estados Unidos, Doha
adquiriu uma singular impor-
tância para o Brasil e a Ar-
gentina. "Eles vão continuar
insistindo. Vão tentar procurar
uma forma de ressuscitar o
processo", prevê Mukherji,
da Standard & Poor's.

Entretanto, o acordo tem
menos atrativos para o resto
do mundo. Por um lado, já é

dos Estados Unidos, e nem
tanto conseguir uma maior
abertura comercial, porque, na
verdade, não dependem tanto
do restante do mundo."

É um cenário que divide
a América Latina em três
campos. De um lado, estão
os países que compartilham
a Costa do Pacífico, com a
exceção do Equador, que apos-
tam em um modelo baseado
no intercâmbio comercial com
os Estados Unidos. De outro
lado estão o Brasil e, em menor
grau, a Argentina, países que
apostaram nos avanços das
negociações multilaterais da
OMC. E o pequeno e errático
grupo liderado pela Venezue-
la, que mostra certas objeções
ideológicas ao conceito de
livre comércio.

Por não terem pegado o
trem da abertura comercial

muito o conquistado desde
que se iniciou o processo
de liberalização comercial,
em 1947. Na ocasião, as
tarifas médias dos países
desenvolvidos ficavam em
torno de 40%. Atualmente,
essa taxa é de 4%. No caso
dos países em desenvolvi-
mento, a média caiu de mais
de 100% para perto de 20%,
diz Barfield, do American
Enterprise Institute.

Grande parte dessa libe-
ralização foi produzida nos
últimos cinco anos, período
em que o comércio mundial
cresceu quase 100%, de USS
7,6 trilhões para USS 13,6
trilhões, em 2007. O acordo
comercial que estava sendo
negociado em Doha prometia
um benefício máximo calcu-
lado em USS 100 bilhões, um
montante muito pequeno em

comparação com o crescimen-
to já alcançado.

Por outro lado, também
há o fato de que os acordos
multilaterais estão se demons-
trando difíceis de concretizar.
Por isso, nos últimos anos,
o progresso em matéria de
abertura comercial tem sido
protagonizado pelos acordos
bilaterais e pelas decisões uni-
laterais dos países em cortar
suas tarifas.

É claro que as-nnodalida-
des unilaterais e bilaterais de
abertura comercial não são
tão boas quanto as multila-
terais. Os acordos bilaterais,
por exemplo, complicam o
processo de trocas ao pro-
duzirem, cada um deles, seu
próprio catálogo de regras
independentes, que vão se
somando, uma a outra.

No final das contas, os
processos de intercâmbio
comercial entre os países do
globo terminam mais pareci-
dos com um prato de spag-
hetti do que com um mundo
outra vez plano, imagem que
deixa felizes alguns teóricos
da globalização.

Não obstante, essas são
as modalidades que estão
avançando na luta pela libe-
ralização comercial nos últi-
mos anos. Para isso é preciso
olhar o que está ocorrendo no
hemisfério, após o colapso
do acordo da Área de Livre
Comércio das Américas.

"A Alca não está mais
politicamente ativa e nin-
guém fala disso. Mas, se
você observar, está havendo
avanços. A idéia era criar
uma zona de livre comércio,
que iria do Alaska à Terra
do Fogo, e muito disso está
sendo construído", comen-
ta Mukherji, em referência aos
diferentes acordos comerciais
que Canadá, México, Estados
Unidos, Chile, Peru, Colôm-
bia, República Dominicana e

os países centro-americanos
firmaram entre eles.

Por outro lado, os analistas
acreditam que os países da
região podem fazer muito,
por conta própria, para ace-
lerar o processo comercial,
através da adoção de medidas
facilitadoras de trocas, como
a liberação dos procedimen-
tos alfandegários, a melhoria
das instalações nos portos, a
introdução da concorrência
nos serviços de logística, nos
armazéns e nos transportes
ferroviários e rodoviários.

Nos Estados Unidos, por
exemplo, são precisos cinco
dias para que as importações
cumpram todos os requisitos
administrativos e saiam da
alfândega. Para a saída das
exportações, são necessários
seis dias. Se apenas um dia
for cortado, de ambos os pro-
cedimentos, já se aumentaria
em cerca de USS 30 bilhões o
comércio anual dos Estados
Unidos, montante que supera
em USS l0 bilhões o aumento
que o país prevê conseguir
com o tratado de livre co-
mércio com a Coréia do Sul
(de US$ 20 bilhões).

"É muito mais o que se
pode ganhar com esse tipo
de mudanças que o que se
pode conseguir com uma nova
rodada de cortes de tarifas",
diz Ikenson. "É como quando
se abre a torneira para que
a água passe por uma man-
gueira. Vamos dizer que nós
consigamos eliminar todas as
tarifas, o que, nesse caso, seria
abrir a torneira totalmente.
Mesmo assim, alguns pode-
riam receber um fluxo bem
pequeno no outro lado se a
mangueira estiver dobrada em
diferentes lugares." Por isso,
conclui, "essa é a razão pela
qual é mais importante retirar
os obstáculos que impedem o
fluxo do comércio do que abrir
a torneira totalmente". •
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