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Brasil disse na reunião da OMC que nações aplicam medidas maquiadas, e com isso os subsídios 
de ajuda são aplicados sem que haja freio 
 
O embaixador brasileiro, Roberto Azevedo, disse ontem, em Genebra, na reunião da Organização 
Mundial do Comércio (OMC) que os pacotes protecionistas estão sendo maquiados pelas nações 
e com isso os subsídios e pacotes de ajuda são aplicados sem que haja freio. Segundo ele, a 
resistência dos governos a medidas protecionistas passa por um momento de "erosão gradual" 
diante das pressões políticas. 
 
Durante a reunião o diretor da entidade, Pascal Lamy apontou as expectativas da OMC para o 
crescimento mundial e fez projeções para o comércio mundial, inclusive com a conclusão da 
Rodada Doha, esta que segundo ele, geraria ganhos de US$ 150 bilhões para a economia 
mundial. 
 
Contudo, o valor da Rodada de Doha foi contestado por vários governos, entre eles os Estados 
Unidos e pela índia. Já o Brasil acatou o número, mesmo alegando que falta US$ 300 bilhões para 
o financiamento de comércio nos países emergentes. 
 
Os representantes dos 150 países-membros, presentes no evento, discordaram do ponto de vista 
do Itamaraty, ao alegarem que os governos não estão resistindo à pressão protecionista ante a 
crise. A OMC disse também que barreiras afetam o impacto de planos de recuperação. Apesar de 
elogiar o Brasil pela resistência ao protecionismo, a entidade não poupa o Brasil, que também 
adotou medidas restritivas. 
 
A divergência entre os governos americano e brasileiro sobre o protecionismo no mundo per-
manece. O Brasil disse temer que a crise esteja fazendo com que os subsídios agrícolas nos 
Estados Unidos disparem, principalmente para o algodão. Já o governo americano afirmou que 
não há uma tendência significativa ao protecionismo sendo verificada por causa da crise, mesmo 
com as pressões políticas maiores. 
 
Para o embaixador brasileiro, com as regras atuais, os países estão se aproveitando das lacunas 
exatamente para atuar. "Subsídios e medidas para incentivar compras governamentais de for-
necedores locais são meios que dificilmente são condenados nos tribunais, mas prejudicam a 
competitividade", explicou. 
 
De acordo com o diretor do Departamento Econômico do Itamaraty, Carlos Bicalho, não há um 
número grande medidas protecionistas tradicionais do comércio mundial, "temos um número 
maior de tensões protecionistas. O que tem nos chamado atenção é que algumas medidas feitas 
para estimular as demandas, tem tido efeitos distorcidos no comércio, como por exemplo, 
subsídios da indústria automotiva francesa, que para atender as exigências do seu governo, 
pararam de fazer investimentos em países desenvolvidos, como o Brasil". 
 
Por isso, Azevedo, pediu que a Rodada de Doha seja concluída o mais breve possível, para assim, 
as margens de manobras dos países ricos na criação destas medidas sejam reduzidas. 
 
No entanto, na última semana o presidente americano, Barack Obama confessou aos líderes 
europeus que ainda não tem uma política comercial definida. Sem isso, não há chances de 
conclusão a curto prazo da Rodada, que teve início em 2001. 
 
Em seu levantamento, a OMC destacou que um dos problemas são os pacotes econômicos, que 
ameaçam criar distorções graves. Os planos — que já somam 43 em todo o mundo — podem ter 
impacto positivo e promover o comércio. Mas há discriminação de produtos, por meio da 
condicionalidade de alguns pacotes, que exigem que as empresas beneficiadas invistam apenas 
no mercado local. Para a OMC, essas condições funcionam como barreiras à importação, 
aumentam custos de produção e ainda reduzem o impacto dos programas. 



 
Congelamento 
 
Um grupo de mais de 12 países defendeu um congelamento em todas as iniciativas de subsídios 
ou barreiras como forma de frear a tentação protecionista. O bloco foi liderado por Hong Kong, 
apoiado pelo Chile, México, Turquia e outros países. Segundo eles, o grupo está estudando como 
propor isso oficialmente em um mecanismo na OMC. O Brasil não faz parte da iniciativa, já que 
teria feito o compromisso de não recorrer à barreiras na própria reunião do G-20. Mesmo assim, 
Peter Allgeier, embaixador dos Estados Unidos, minimizou os riscos. "Medidas protecionistas 
foram evitadas", disse. Os americanos, porém, admitem que o sistema comercial está sendo 
"severamente testado" e solicitam que o monitoramento seja mantido. 
 
A índia também está preocupada com os pacotes. "Quero saber como os países que estão dando 
bilhões de dólares farão para depois convencer os setores que receberam a ajuda a deixar de 
receber os benefícios", alertou Ujal Bhatia, embaixador da Índia. 
 
O Itamaraty destacou que a alta nos preços das commodities em 2008 havia criado a impressão 
de que o tema dos subsídios já não era relevante, já que os volumes de recursos dados foram de 
fato reduzidos e acrescentou que o Brasil não está renunciando seu direito de levar casos ao 
tribunal da Organização. 
 
De acordo Lamy, a OMC fez uma avaliação das medidas protecionistas diante da crise e a 
conclusão é que ainda não está claro quando a crise irá terminar. "Estamos em meio a águas 
muito turbulentas e ondas sem precedentes estão atingindo a economia mundial. Infelizmente, 
não sabemos como e quando esse barco vai chegar a um porto seguro", disse. Para ele, a 
comunidade internacional precisa se manter "vigilante" para evitar "respostas nacionalistas e 
taxas protecionistas". 
 
Crescimento mundial 
 
A OMC divulgou em seu relatório que até o final de 2009 haverá uma contração mais severa nos 
países desenvolvidos, uma vez que o volume de exportações mundiais de mercadorias cairá 9% 
este ano, sofrendo sua maior queda em 60 anos. 
 
Nas nações desenvolvidas, a redução está em torno de 10%, contra a queda de 2% e 3% nos 
blocos em desenvolvimento, sendo que haverá um agravante de que o setor em desenvolvimento 
tem uma incidência maior em seu crescimento global, acrescenta o estudo. 
 
Na China, por exemplo, as exportações caíram 26% em fevereiro, em relação ao mesmo mês do 
ano passado, e 28% na comparação com janeiro. 
 
No relatório, que avalia o impacto da crise econômica e financeira no comércio internacional e as 
medidas adotadas pelos governos neste contexto, a OMC sustenta que embora o setor comece a 
dar "sinais de recuperação em fevereiro e março, as perspectivas para o conjunto de 2009 
seguem sendo sombrias". 
 
A força da queda indica que, para que retornar ao nível anterior à crise, seria preciso um cres-
cimento "significativamente superior à média", segundo os dados divulgados. No entanto, a 
fragilidade da demanda nos países desenvolvidos provavelmente impedirá uma recuperação sóli-
da, reconhece a organização. 
 
Para os especialistas da OMC, o principal risco é de que nestas circunstâncias os Governos "conti-
nuem cedendo às pressões protecionistas". "Isto agravará a contração do comércio mundial e di-
minuirá a confiança em uma recuperação adiantada e sustentada", afirmam. 
 
Um risco adicional é de que medidas "temporárias" destinadas a proteger o emprego e o lucro 
empresarial "criem um leque de regras permanentes que inibam a competição". Caso isto ocorra, 



as chamadas "pressões protecionistas" serão mantidas, inclusive depois da recuperação da 
atividade econômica, prevê o relatório. 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 15 abr. 2009, Primeiro Caderno, p. A4. 


