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Liberalização comercial global já
deveria ter sido concluída em 2005
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Dez anos depois do caos em
Seattle na reunião ministerial
daOrganizaçãoMundialdoCo-
mércio (OMC), a economia in-
ternacional continua sem um
acordo e o Itamaraty já admite
que, no atual ritmo de negocia-
ções, a Rodada Doha levará
anosparaserconcluída.Nosúl-
timosmeses, os líderes doG-20
insistiram em declarar que o
compromisso era garantir que
oacordofossefechadoem2010.
Mas,nosbastidoresnestasema-
na, o pacote que foi cuidadosa-

mente negociado por anos deu
sinaisclarosdequeestádesmo-
ronando.OculpadoparaBrasí-
lia é um só: os EstadosUnidos.
Em 1999, os governos tenta-

ramlançarumarodadadenego-
ciações para liberalizar o co-
mércio.Masaresistênciadeati-
vistasnasruasdacidadeameri-
cana e, principalmente, a falta
de acordo entre países ricos e
pobres impediu o início do pro-
cesso. A negociação começou
apenasem2001edeveria tersi-
doconcluídaem2005.Masdes-
de então a OMC soma fracasso
após fracasso.
O último deles foi em 2008,

quandose tentou fecharoacor-

do antes do fim do mandato de
GeorgeW.Bushnapresidência
americana. Também não fun-
cionou,mas pelomenos umpa-
cote com definições mínimas
foimantido.
AchegadadeBarackObama

aopodernosEUAeaeclosãoda
crise global abriram nova frus-
tração:aCasaBrancaserecusa
adizeroquedefatoquereoque
estádispostaafazer.Paraosne-
gociadores mais experientes, a
táticaéclara: impedirqualquer
acordo nessemomento.
Mas, nos últimos dias, o Ita-

maraty e outras delegações de
países emergentes foram sur-
preendidoscomumanovareali-

dade. Países europeus, Japão,
Canadá e mesmo os Estados
Unidoscomeçaramaretirarda
mesa o pacote que por anos vi-
nhasendonegociadoequeesta-
va pelomenos 70% concluído.
Paísesricosquehaviamacei-

tadocortesnastarifasdeimpor-
tação de bens agrícolas agora
alertamquenãoteriammaisco-
mo fechar um acordo naqueles
padrões de 2008. Já os japone-
ses querem manter sua prote-
ção para um número ainda
maior de bens agrícolas consi-
derados como sensíveis.
A lógica, para muitos, é sim-

ples: com os americanos retar-
dando qualquer processo, não

haveria porque fazer esforços.
Quemsaiperdendoéogrupode
países emergentes.
“Emfunçãodadificuldadeda

negociaçãoedarealidadepolíti-
ca de um só país, não apenas o
processo entrou em um impas-
se. A questão mais séria é que
issoestálevandoaumretroces-
sodoque játinhasidoacordado
eodesmontedopacotequeesta-
vasobreamesa”,afirmouoem-
baixador brasileiro na OMC,
RobertoAzevedo.“Issopodefa-
zer com que a conclusão da ro-
dada seja adiada por vários
anos”, alertou.
Para Nestor Stancanelli, ne-

gociador-chefe da Argentina,

ospaísesricos“precisamenten-
der que os temposmudaram”.
Mas a percepção é de que o

governoObamanão teria como
garantir a aprovação deumpa-
cotenoCongressodiantedacri-
se financeira e da pressão dos
setoresmais vulneráveis.
A estratégia, portanto, é

adiar o máximo um entendi-
mento emGenebra.
No fim de novembro, a OMC

realiza sua reuniãoministerial.
Mas sem qualquer esperança.
Como o Estado revelou em se-
tembro, o Brasil tentará reunir
todos os ministros de países
emergentesparaquefaçamum
apelopelaconclusãodoacordo.
Masapressão contra é gran-

de. Depois de anos sem emitir
declaraçõessobreaRodadaDo-
ha, os sindicatos americanos
protestamcontra a ideia de um
acordo de liberalização emple-
na crise.
“A atual crise é resultado da

globalização que promove a
OMC.ARodadaDohaestádefa-
sada e não pode ser concluída”,
afirma em um comunicado o
Sindicato dos Trabalhadores
Metalúrgicos dosEUA.
O sindicato, aliado a outros

grupos, lançou umapetição pa-
racoletarassinaturasnosEUA
contra a conclusão da rodada.
O documento será entregue a
Barack Obama antes da reu-
niãoministerial daOMC,nodia
30 de novembro.
Em Genebra, enquanto a

frustração cresce, diplomatas
queháanosnegociamaRodada
Dohacomeçamatémesmoape-
dir demissões de seus cargos e
buscar outros empregos. ●
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PIBchinêspodenão ser tãobomno longoprazo

OACUSADO–Governobrasileiro culpaopresidentedosEUA,BarackObama,pelo fracassoda rodada

O
snúmerosdoProdu-
to Interno Bruto
(PIB)queaChinadi-
vulgará hoje prova-
velmente vão fazer

inveja ao globo cansado de re-
cessão.Para alguns analistas, a
terceira maior economia mun-
dialvaisuperarfacilmenteame-
tade expansãode8% fixadape-
lo governo.

As exportações chinesas já
se recuperam. Dezenas de mi-

lharesdetrabalhadoresdemiti-
dos estão sendo recontratados.
Ações e imóveis também estão
emvias de recuperação.

Mas, embora admitam que
as medidas adotadas por Pe-
quim permitiram que o país
atravessasse osmomentos pio-
res da crise, alguns economis-
tas questionam se essa recupe-
raçãoésustentável.Outrosafir-
mamquegrandeparte do cres-
cimentodecorredeinvestimen-
tos emestatais ineficientes e as
atuais medidas de estímulo po-
derãodesviaropaísdanecessá-
ria reformaparamanter equili-
brada a economia.

“Asmedidas estão levandoa
economianosentidoexatamen-

te oposto”, afirmou Yasheng
Huang,professordaFaculdade
SloandeAdministraçãodo Ins-
tituto de Tecnologia deMassa-
chusetts (MIT)eumdosprinci-
paiscríticosdaestratégiachine-
sa.Ofatorfundamentaldarecu-
peração é um pacote do gover-
nodeUS$585bilhõeseumvolu-
me impressionante de emprés-
timos para novos bancos, de
US$1,27trilhão,esteano.Ainje-
ção de capitalmanteve a indús-
tria a todo vapor, preservou o
emprego em nível razoável e
permitiu investimentos em in-
fraestrutura.

Pequim também aumentou
os gastos da saúde, educação e
planos de pensão. Para estimu-

lar o consumo interno, o gover-
no ofereceu subsídios para a
compra de carros mais econô-
micos e de eletrodomésticos.
Mas alguns se queixam de que
taismedidascontinuamfavore-
cendo as grandes companhias
estatais, emdetrimentodaspe-
quenas empresas privadas.

ESTATAIS
“A maioria dos bancos só em-
presta às grandes estatais, que
não precisam”, comentou Liu
Lin, gerente de vendas de uma
pequena indústriaprivadapro-
dutora de alumínio, do sul da
China. “Para um pequeno em-
preendedor,équase impossível
obter capital para começar.”

Nas últimas semanas, as au-
toridades alertaram que have-
rá excesso de capacidade em
dez setores básicos, como aço,
alumínioeatétecnologiaverde,
comoasturbinaseólicas.AChi-
na procurará descarregar a
produção excedente no exte-
rior,oquepoderápiorarasrela-
ções comerciais já complica-
das.
Nos últimos meses, Estados

Unidos e China tiveram atritos
arespeitodepneus,aveseauto-
peças. Agora, os EUA investi-
gam as importações chinesas
detubosdeaçoembuscadeevi-
dências de dumping e subsídio.
Esses problemas só se resol-

verão quando as autoridades

controlarem o crédito concedi-
do com facilidade exagerada às
companhias mais ineficientes.
Esse dinheiro mal administra-
do também alimenta a preocu-
pação com novas bolhas de ati-
vos nos setores imobiliário, fi-
nanceiro e de commodities.
“Quando os bancos conce-

demempréstimoscomtantafa-
cilidade, a gente deve ter me-
do”, disse Louis Kuijs, econo-
mista sênior doBancoMundial
em Pequim. “As autoridades
chegaram à conclusão de que o
risco de declínio do crescimen-
toétãosérioquepreferemman-
ter o plano expansionista.” ●
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