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O comércio mundial encolheu, em 2009, a uma taxa não vista desde a Grande Depressão, e os 
que estão pagando o preço mais alto são os que menos condições têm de arcar com tais 
custos. Por isso, quando os ministros dos 153 membros da Organização Mundial de Comércio 
(OMC) reunirem-se em Genebra, ainda neste mês, a questão de como o organismo e o 
sistema de comércio mundial podem ajudar os países mais pobres será prioritário na agenda. 
 
Devido principalmente ao colapso da demanda interna e dos níveis de produção, mas também 
pela indisponibilidade de financiamento a custo razoável para a atividade comercial, os 
volumes de comércio cairão mais de 10% neste ano. Ainda não sabemos se o comércio 
registrará uma recuperação no ano que vem. Apesar de alguns sinais de que os volumes de 
comércio cresceriam ao longo do início do segundo semestre, a recuperação tem sido irregular 
- e tão frágil que um choque súbito nos mercados acionário ou monetário poderão novamente 
comprometer a confiança de consumidores e empresas, resultando em diminuição adicional do 
comércio. 
 
Os países mais pobres do mundo são os que encontram as maiores adversidades quando o 
comércio não reage. Eles não têm como se dar ao luxo de improvisar pacotes de estímulo 
fiscal ou socorrer setores de atividade econômica em dificuldades para amortecer o choque 
provocado pela crise econômica. Para esses países, o comércio representa uma enorme 
parcela da atividade econômica geral e é, indubitavelmente, o melhor caminho para sair de 
uma crise que os atingiu duramente. 
 
A ironia é que o comércio sofreu um colapso exatamente no momento em que esses países 
estavam ficando cada vez mais ativos nos mercados mundiais, tendo se registrado um 
crescimento superior a 20% em suas exportações durante esta década. Para países que 
dependem do comércio, o agudo declínio nas exportações neste ano foi devastador. Desde que 
a crise começou, as receitas das exportações dos países mais pobres do mundo caíram US$ 
26,8 bilhões, ou 44%. 
 
A Conferência Ministerial da OMC neste mês constituirá uma ocasião para analisar as melhores 
maneiras de gerar crescimento e diminuir a pobreza nesses países. Concluir a Rodada Doha de 
negociações comerciais até o fim de 2010 - como os líderes mundiais disseram desejar- é uma 
delas. Um acordo em Doha é uma das mais valiosas ferramentas para ajudar a atingir as 
Metas de Desenvolvimento do Milênio, da ONU. 
 
Francamente, todos nós já sabemos o que precisa ser feito. Entretanto, a Rodada Doha caiu 
vítima de incompreensões básicas - em primeiro lugar, sobre por que os países comerciam e, 
em segundo, sobre como comerciam. 
 
Os países comerciam, fundamentalmente, porque é de seu interesse fazê-lo. É de interesse 
dos países baixar suas barreiras a importações de modo que tenham acesso mais barato a 
bens e serviços que não podem produzir competitivamente. O comércio intensifica a 
competição e mantém a inflação sob controle. Dessa maneira, o comércio pode elevar os 
padrões de vida.  
 
A relutância dos negociadores comerciais de implementar o que concorre para seu evidente 
autointeresse reflete outra incompreensão, mais grave, sobre a maneira como os países 
comerciam. Consideremos o comércio de iPods entre os EUA e a China. Cada iPod que os EUA 
decidem não importar implica uma "queda" de US$ 150 nas exportações registradas pela 
China, embora apenas cerca de US$ 4 daquele valor seja efetivamente contabilizado pela 
China. O Japão, que contribui com US$ 100 do valor, sofre bem mais com o suposto declínio 
das exportações chinesas. Indiscutivelmente, as palavras "made in" significam algo bem 
diferente do que 20 anos atrás. Nossos processos de produção são tão globalizados que as 
tarifas de importação impostas por um país podem penalizar importações de uma de suas 
próprias companhias multinacionais. 
 



Para muitos países em desenvolvimento, reduzir obstáculos ao comércio é insuficiente para 
aumentar sua participação na economia mundial porque eles também necessitam desenvolver 
sua capacidade para comerciar. 
 
Esse é o objetivo central da iniciativa Ajuda ao Comércio. Apesar da crise econômica, as 
contribuições dos doadores no esquema Ajuda ao Comércio para ajudar os menos afortunados 
cresceram 10% ao ano desde 2005, e importantes doadores deverão cumprir ou superar suas 
promessas de fundos futuros. Diversos países aceitaram ampliar suas contribuições neste ano 
para a construção de infraestrutura, capacidade produtiva e know-how no mundo em 
desenvolvimento. 
 
Mas o programa Ajuda ao Comércio não substitui as oportunidades de abertura de mercados e 
regras aperfeiçoadas prometidas pela Rodada Doha. Os membros da OMC já acordaram que os 
países ricos - e países em desenvolvimento que estão em condições de fazê-lo - deverão abrir 
seus mercados totalmente a 97% das exportações dos países mais pobres e reduzir 
enormemente as tarifas para os produtos cujas barreiras persistem. 
 
Em consequência, os subsídios ao algodão, que deprimem os preços e bloqueiam as 
exportações africanas, deverão ser sensivelmente reduzidos, e as exportações de algodão de 
países pobres deverão beneficiar-se de isenção tarifária e de limitações de quotas em 
mercados de países ricos. Todos os subsídios ao setor agrícola que distorcem o comércio 
deverão ser reduzidos em 70% a 80% nos principais países que praticam tais subsídios. 
Precisamos realizar progressos nessa agenda. 
 
O que é frustrante é que estamos espantosamente perto de um acordo que, segundo o 
Instituto Peterson de Economia Internacional, em Washington, poderá proporcionar um 
benefício econômico mundial de US$ 300 bilhões a US$ 700 bilhões anuais. Mas, para colher 
esses benefícios, precisamos firmar o acordo. A próxima Conferência Ministerial deveria 
sinalizar que estamos dispostos a fazê-lo. 
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