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O Brasil deu o tom no ataque a subsídios embutidos nos programas de estímulo econômico de 
vários países desenvolvidos, que já somariam US$ 3 trilhões, e a Organização Mundial do 
Comércio (OMC) decidiu que continuará a monitorar de perto as medidas que podem afetar as 
trocas globais. Na primeira sessão especial sobre a emergência do protecionismo no rastro da 
recessão global, cerca de 50 países se manifestaram, e a maioria acompanhou o Brasil na 
inquietação sobre os efeitos de planos de socorro a bancos, indústria automotiva, fabricantes 
de aço e de semicondutores, e que tendem a se propagar para outros setores mais 
rapidamente afetados pela queda na demanda global.  
 
O sentimento generalizado é de que medidas de proteção estão aumentando em torno do 
mundo para defender empregos e indústrias localmente, o que é visto como um veneno a mais 
para piorar a situação econômica global.   
 
Apesar da preocupação manifestadas por muitos países, no entanto, a avaliação do diretor-
geral da OMC, Pascal Lamy, foi de que, até agora, "há evidências limitadas" de alta de 
restrições comerciais ou medidas distorcendo o comércio tomadas no contexto da crise 
financeira e econômica global. Ele, no entanto, deixou claro: "Meu sexto sentido é de que 
estamos ainda na fase inicial de respostas políticas em torno do mundo rumo à recessão 
econômica."   
 
Para a OMC, os efeitos do protecionismo só começarão a surgir em seis meses, através do 
aumento de investigações antidumping ou contra subsídios, para frear importações com preços 
considerados deslealmente baixos, e de medidas "criativas" para frear importações.   
 
Em seu primeiro informe sobre eventual emergência de protecionismo, a OMC detalhou vários 
pacotes de estímulo econômico, sinalizando que embutem uma forma insidiosa de 
protecionismo por favorecer os produtores domésticos e que países em desenvolvimento não 
são capazes de fazer por falta de recursos.   
 
O informe lista também os bilionários planos de socorro aos bancos, alertando que eles 
também podem resultar em distorções à concorrência entre instituições financeiras. Até agora, 
a OMC fez o monitoramento com base em artigos de jornais, mas espera, a partir de agora, 
detalhes por parte dos governos, se estes se dispuserem a informar.   
 
Houve uma reviravolta no debate sobre protecionismo, com a maioria das delegações seguindo 
o tom do Brasil. O embaixador Roberto Azevedo destacou que o protecionismo no comércio 
não é apenas subir tarifas ou controlar importações, e inclui "qualquer forma de intervenção do 
governo que vai artificialmente em favor de empresas domésticas".   
 
Ele advertiu que o "protecionismo é contagioso", e quando um setor recebe proteção especial 
ou suporte, outros logo pedem tratamento similar. "Pior ainda, ações adotadas por um 
governo não apenas inspiram outros governos, como virtualmente requerem ação por outros, 
em resposta direta a qualquer efeito negativo ou para evitar acusações de apatia ou 
incompetência", afirmou.   
 
Azevedo observou que o protecionismo "propaga-se rapidamente através dos mercados 
nacional e internacional, tipicamente acompanhados por sentimentos de nacionalismo 
exacerbado", e que "é duro para ser revertido", porque quem conseguiu privilégios quer 
preservá-los. Ele usou como exemplo pacotes de estímulo econômico adotados por países 
desenvolvidos, com concessões, empréstimos, pagamentos diretos, capital etc, incluindo 
alguns que são receptores tradicionais de subsídios, como no setor agrícola.   
 
"Os subsídios afetam duplamente, porque deslocam importações e turbinam exportações", 
afirmou Azevedo. O representante brasileiro manifestou preocupação igualmente com a falta 
de crédito para o comércio, que afeta duramente as exportações entre nações em 
desenvolvimento.   



 
A delegação da Índia acrescentou que os US$ 3 trilhões de diferentes pacotes significam 
dinheiro retirado do sistema financeiro global "e o impacto será forte no fluxo de recursos para 
os países em desenvolvimento".   
 
A União Europeia reagiu argumentando que os pacotes de estímulo vão possibilitar depois a 
retomada de importações e portanto são bons para todo mundo. "Pode vender isso como 
quiser, mas é subsídio", retrucou Azevedo.   
 
Um negociador saiu rindo, irônico, da sessão especial, dizendo que "só havia anjos na sala", 
porque todo mundo acha que não está praticando barreiras ao comércio dos parceiros. A Índia 
alegou que um aumento de tarifas na importação de aço, mencionado pela OMC, foi um mal 
entendido. "Tínhamos baixado a tarifa por causa da inflação, mas agora que não há inflação, 
subimos a tarifa ao nível de antes."   
 
A China, por sua vez, explicou que seu pacote econômico, que oficialmente chegaria a US$ 
500 bilhões, destina-se a estimular o consumo interno e portanto é bom para o mundo. A 
Argentina reclamou que uma menção de que o Mercosul teria aprovado, sem aplicar, alta de 
5% nas tarifas de vários produtos estava errada. E a Bolívia, Cuba e Venezuela reclamaram 
que o diretor da OMC não tinha mandato para fazer monitoramento de protecionismo.   
 
Lamy prometeu que a entidade continuará a avaliar o impacto dos pacotes de estímulo sobre o 
comércio internacional, sem prejulgar se violam ou não as regras internacionais. Ou seja, o 
que a OMC concluir em seu informe não terá valor jurídico. Se algum país se sentir prejudicado 
por pacotes de outras nações, deve abrir uma disputa no órgão de solução de controvérsias.   
 
Na sessão especial, o Brasil não acionou o mecanismo de disputa da entidade contra nenhuma 
medida protecionista, nem pediu que fosse criado um mecanismo de monitoramento contra o 
protecionismo, porque isso já existe. O que o país fez, depois de listar temores contra o 
protecionismo, foi usar a expressão tradicional de que está avaliando as medidas e seu 
impacto comercial, e que reserva todos seus direitos na OMC.   
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