
crise global: como evitar o protecionismo

A recessão global cria um risco real de que sejam implementadas políticas comerciais de "empobrecimento do
vizinho" ("beggar-thy-neighbour"/ Para conter essa ameaça, os líderes mundiais devem fazer com que as
negociações de Doha, que se encontram atualmente num impasse, voltem aos trilhos. Trata-se de algo plausível,
mas que irá exigir um comprometimento adicional por parte da índia e dos EUA.

Com a crise financeira global
levando praticamente todos os
principais países do mundo a
uma situação de recessão - ou,
no mínimo, de desaceleração do
crescimento -, existe um risco
real de que sejam implementadas
barreiras comerciais de
"empobrecimento do vizinho",
com o objetivo de garantir os
mercados domésticos para as
empresas nacionais.

Enquanto alguns países em
desenvolvimento podem estar
usando a flexibilidade oferecida
pela diferença entre as tarifas
consolidadas e as efetivamente
aplicadas para proteger as empresas

domésticas, os EUA contemplam
a possibilidade de alcançar o
mesmo objetivo mediante a liberação
de um imenso pacote de auxílio
financeiro, que inclui subsídios,
para a indústria automobilística,
que ferem as regras da Organização
Mundial do Comércio (OMC).

Considerada de forma isolada,
cada uma dessas ações pode
parecer benéfica, no curto prazo,
para o país que a pratica.
Contudo, se analisadas em
conjunto, tendo em vista as
implicações de longo prazo, tais
medidas têm grandes chances de
ser imensamente negativas para
todas as nações envolvidas.

Sendo assim, no encontro do
G-20 em Washington e na
reunião de cúpula da Cooperação
Econômica Ásia-Pacífico (APEC,
na sigla em inglês) no Peru, os
principais atores envolvidos
enfatizaram, de forma correta, a
necessidade de fazer com que as
negociações de1 Doha, atualmente
paradas, voltem aos trilhos.
Embora um acordo final pareça
improvável antes de o novo
presidente dos EUA, Barack
Obama, assumir seu novo emprego
e de um novo governo tomar
posse na índia em maio ou junho
de 2009, um acordo sobre
"modalidades" pode estar ao
alcance dos países membros.
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As modalidades de Doha
podem ser alcançadas

Os pessimistas vêm declarando
de forma reiterada que a Rodada
de Doha está morta. Contudo, é
importante lembrar que até hoje
nenhuma rodada fracassou. Elas
freqüentemente são interrompidas
e muitas vezes exigem cuidados
intensivos; porém, quando os
pessimistas pensam que elas
estão prestes a fenecer, elas
renascem como o gato do
provérbio e conseguem ser
concluídas. Doha não será
uma exceção.

Quando as negociações de Doha
foram interrompidas no encontro
ministerial da OMC em Cancún,
os principais atores da União
Européia (UE) e dos EUA não
esconderam do público seus
desentendimentos. Já o clima
da última rodada de negociações,
em Genebra, em agosto de 2008,
foi muito mais amigável.

Diante disso, o diretor-geral da
OMC, Pascal Lamy, declarou que
o encontro de Genebra obteve
êxito em solucionar aspectos
específicos relativos a 17
questões complicadas, deixando
apenas três para ainda ser
debatidas. Dessas, a principal
era o conflito entre a índia e os
EUA sobre protecionismo
agrícola. Desde o encontro de
agosto, a índia tem dado sinais
de que não concorda com esse
ponto de vista, argumentando que
há ainda aspectos não resolvidos
em relação às 17 questões
consideradas solucionadas por
Lamy. De qualquer forma, é
certo que as três questões não
resolvidas no encontro de
Genebra continuarão como as

mais críticas para que se obtenha
um final feliz nas negociações
sobre "modalidades".

Quando a questão é analisada
a fundo, constata-se,
imediatamente, que um
compromisso político pode
ser alcançado.

O impasse dos
subsídios - Mecanismo
de Salvaguarda Especial
(MSE)

Em Genebra, os EUA se
propuseram a limitar seus
subsídios distorcivos ao comércio
a US$ 14,5 bilhões. Tal valor
excede seus gastos atuais com
subsídios, que estão estimados
em pouco menos de US$ 9
bilhões, consoante os relatórios
publicados. Os EUA têm dois
milhões de fazendeiros. A índia,
que possui quase dois terços da
sua população no setor rural,
tem centenas de milhões de
pequenos fazendeiros que
praticam agricultura de
subsistência. Diante da
competição de fazendas
subsidiadas, geralmente de
grande porte, a reação da índia
tem sido similar à observada
tantas vezes nos EUA, onde
nada mexe tanto com os brios
de políticos e lobistas quanto a
alegação, muitas vezes fruto de
pura imaginação, de que os
estrangeiros estão subsidiando
seus produtos de forma "injusta".
Então, a exemplo do que fizeram
os EUA, que, temendo a
competição da China,
introduziram uma inédita
salvaguarda produto-específica no
acordo bilateral de novembro de
1999 e uma salvaguarda especial
para produtos têxteis no período
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de transição até a liberalização

do comércio nesse setor, a índia

queria estabelecer, também, um

Mecanismo de Salvaguarda

Especial (MSE).

O MSE que a índia propôs,

porém, era excessivo e

inaceitável para os EUA, que

haviam praticamente inaugurado

tal prática.

O compromisso essencial

O problema central, portanto,

decorreu do fato de que a oferta

dos EUA em relação aos

subsídios que distorcem o

comércio era muito baixa,

motivando uma demanda

inaceitável da índia por um MSE

exageradamente cauteloso.

Evidentemente, para solucionar

tal problema é necessário que
os EUA limitem os subsídios

distorcivos a um mínimo de seus
gastos atuais. Nada os impede,

por outro lado, de gastar mais

em subsídios não-distorcivos,

que não afetam a produção (nem,

consequentemente, o comércio),

mas que são concedidos,

por exemplo, para projetos de

preservação ambiental ou para a
criação de aves ou gado de forma

eticamente aceitável. Em

compensação, a índia poderia
muito provavelmente concordar

em reduzir consideravelmente
a abrangência de seu MSE.

Essa solução não é impossível

em termos políticos. Requer

que os EUA se distanciem

dos subsídios distorcivos e os

substituam por subsídios não-

distorcivos. Trata-se, sem dúvida,

de uma mudança que se afigura

possível, uma vez que o montante

total dos apoios concedidos aos

fazendeiros pode ser mantido,

bastando mudar a sua

composição e reorientá-la

em direção a uma posição

pró-comércio.

O aumento nos preços
dos alimentos pode ajudar

Um fator adicional que pode

tornar viável um compromisso

sobre os subsídios é o recente

aumento nos preços dos

alimentos.

Há uma forte resistência,

sobretudo nos EUA, em relação

ao fim dos subsídios agrícolas.

Isso tem levado a índia a

argumentar que qualquer abertura

da agricultura seria duplamente

difícil em termos políticos, pois

expor os fazendeiros de um

país ao impacto de produtos

estrangeiros altamente

subsidiados é visto como abrir

caminho para práticas comerciais

injustas. O Food, Conservation

and Energy Act, aprovado

nos EUA em maio de 2008,

representou um grave retrocesso,

retardando a liberalização

agrícola, que é a condição

necessária para evitar o fracasso

da Rodada de Doha. No entanto,

agora que os preços

dos alimentos subiram

dramaticamente, os subsídios

concedidos aos fazendeiros

norte-americanos se tornarão

quase insignificantes, uma vez

que variam inversamente aos

preços de mercado.

Os preços devem continuar altos,

de modo que a necessidade por

subsídios permanecerá também

insignificante. Portanto, deve ser

possível amenizar

consideravelmente a resistência

dos EUA a restringir os

pagamentos de subsídios

agrícolas, no período pós-Doha,

a níveis mais baixos, o que

aumenta a possibilidade de

que a índia reaja positivamente,

viabilizando, assim, uma

conclusão bem-sucedida

da Rodada.

O compromisso por parte dos

EUA fará com que seja mais fácil

para a índia se comprometer

também em relação ao MSE.

Nesse aspecto, uma observação

feita pelo economista Richard

Baldwin mostra-se importante

e deve ser colocada em primeiro

plano nas negociações.1

Atualmente, as negociações

estão focadas em definir os

"gatilhos" (trigger points) que

disparam o MSE, com base

no crescimento percentual

das importações. Quando as

importações iniciais são muito

reduzidas, mesmo um pequeno

aumento em termos absolutos,

incapaz de causar danos

relevantes aos fazendeiros

domésticos, representaria um

grande aumento em termos

percentuais, disparando assim

a salvaguarda. Conforme

destacado por Baldwin,

a definição economicamente

relevante para a determinação

do "gatilho" deve considerar as

importações como percentagem

do consumo total. •

1 "How to resolve the Doha stalemate: a better
agricuüural safeguard trigger", 25 de setembro de
2008, http^/voxeu.org/index.php?q=node/1697.
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