
dar o Brasil.
Por que o governo brasileiro

decidiu,inicialmente,comprartí-
tulos do FMI em vez de contri-
buir para o NAB? A única expli-
caçãooficialestálongedesercla-
ra. Segundo uma tese exposta
maisdeumavezpeloministroda

Fazenda, a reforma política do
FMI, com redistribuição de co-
tas e de poder de voto, poderia
seradiadaouesquecida,seains-
tituição resolvesse os atuais
problemasfinanceiroscomodi-
nheiro do NAB. Não há vínculo
direto entre os dois assuntos,

até porque a reforma começou
antes da crise.

A primeira medida concreta
foi oficializada em Cingapura,
em setembro de 2006, na reu-
nião anual do Fundo. Um pri-
meiroaumentodecotasfoicon-
cedido à China, à Coreia do Sul,
ao México e à Turquia. O peso
político dos quatro países foi
considerado obviamente des-
proporcionalaopesoeáscarac-
terísticas de suas economias.

O ministro Mantega esper-
neou por ter o Brasil ficado fora
e deu uma entrevista notável.
Segundo ele, a montanha havia
parido um rato. O trocadilho
com o nome do diretor-gerente
do Fundo, Rodrigo de Rato, não
aumentouapopularidadedomi-
nistro brasileiro.

Mas aquela distribuição foi
apenas uma tentativa provisó-
ria de se corrigir alguns dese-
quilíbrios mais visíveis. A dis-
cussão sobre os critérios conti-
nuou e o esquema da reforma
foi aprovado em abril de 2008.
Emabrildesteanofoifixadoum
prazo para a conclusão – janei-
rode 2011. Em setembro, o G-20
recomendou uma transferên-
cia de pelo menos 5% do total
dascotasparaeconomiasemer-
gentes dinâmicas e sub-repre-
sentadas. Os perdedores serão
países desenvolvidos com re-

presentaçãosuperioraoseupe-
so econômico. Também as eco-
nomias mais pobres ganharão
mais cotas e votos.

Seoscritériosdareformafo-
ram aprovados e se há um pra-
zo para a conclusão, os temo-
resmanifestadosporfuncioná-
rios brasileiros devem parecer
no mínimo estranhos. Os ou-
tros Brics nunca fizeram baru-
lho a respeito do assunto, mas
concordaram com as propos-
tas brasileiras de pressionar
por mais vantagens. Afinal, na-
da teriam a perder e o ministro
brasileiro funcionaria como
seu porta-voz.

A maioria dos 186 países do
Fundoformagruposparasomar
suas cotas e seu poder de voto.
Poucos atuam isoladamente. Os
cincomaisinfluentessãoosEsta-
dos Unidos, o Japão, a Alema-
nha, a França e o Reino Unido.
Os Estados Unidos têm 16,77%
dos votos e são a única potência
individual com poder de veto.

A China, depois da redistri-

buiçãode2006, ficoucom 3,66%
dos votos. É o país com maior
peso depois do Reino Unido
(4,85%), mas fica abaixo de al-
gunsgrupos.OBrasilemaisoito
países de seu grupo tem 2,42%.

Resta ao governo brasileiro
exibir seus músculos no FMI do
B, isto é, no NAB. Mas, para
exercer seu poder de veto, terá
de agir em conjunto com os ou-
trosBrics.Restamduaspergun-
tas. Primeira: por que o minis-
tro Mantega deseja esse poder,
em vez de simplesmente mos-
trar a capacidade do País de
contribuirpara asoluçãode um
problema importante, como fa-
zem seus colegas de outros paí-
ses? Segunda: os Brics agirão
em conjunto, de fato, se surgir
alguma controvérsia realmen-
te importante?

Até agora, russos, indianos
e chineses têm mostrado muito
mais empenho em cuidar dos
interesses nacionais – até às
custas do Brasil, em questões
de comércio – do que em apare-
cer perante o mundo como um
bloco. Afinal, Bric, até agora,
não é muito mais, para efeitos
práticos, do que uma sigla in-
ventada em 2001 pelo econo-
mistaJimO'Neill,dogrupoGol-
dman Sachs. ●

*Rolf Kuntz é jornalista

Tarifa da banana será reduzida

Brasil isenta produtos de 30 países
Medida será aplicada até 2010 e envolve os países mais pobres do mundo, mas é vista como ação política

A revista AméricaEconomia reuniu informações para considerar a qualidade
dos hospitais e clínicas da América Latina. Foram cerca de 180 hospitais
analisados em aspectos de gestão, qualidade do corpo clínico e serviços aos
pacientes. O Hospital Israelita Albert Einstein foi o mais bem avaliado e ocupou
a primeira posição do ranking. Isso nos enche de orgulho e mostra que
a medicina brasileira também é uma referência no mundo. www.einstein.br
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China quer
aumentar as
vendas para
o Brasil
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A um ano do fim do governo Lu-
laecomaRodadaDohadaOrga-
nização Mundial do Comércio
(OMC) amarrada num impas-
se, o Itamaraty faz proliferar os
anúncios de novos acordos co-
merciais e relança negociações
que estavam paralisadas. Pou-
cos, porém, terão impacto eco-
nômico importante e a maioria
é, por enquanto, ação política.

Ontem, o Brasil anunciou a
abertura de seu mercado para
produtos do 30 países mais po-
bres do mundo a partir de 2010.
Hoje, lança negociações para a
criação do maior bloco do He-
misfério Sul e, na quarta, fecha
umtratadodepreferênciastari-
fárias com outros países emer-
gentes.

Entre os países latino-ameri-
canos, cresce a constatação de
que a Rodada Doha dificilmen-
te será concluída. A ideia do go-
vernoédeixaralgumacordoas-
sinado como marca do governo
Lula. Em oito anos, o Brasilpra-
ticamente não fechou nenhum
acordo comercial.

O chanceler Celso Amorim
anunciou ontem aos 30 países
mais pobres do planeta que o
Brasil deixará de cobrar tarifas
de suas exportações. Em 2010,
80% dos produtos vendidos por
esses países entrarão sem pa-
gar impostos no Brasil. Até
2014, a cobertura chegará a
100%. Mas, se houver expansão
rápida das exportações de têx-
teis de Bangladesh, por exem-
plo, serão impostas salvaguar-
das. “As devidas proteções se-
rão estabelecidas.”

O comércio entre esses paí-

ses e o Brasil é pequeno e a ini-
ciativa tem impacto político
maiorqueocomercial.AArgen-
tina,queterádeautorizaroBra-
sil a rebaixar suas tarifas, por
fazer parte do Mercosul, nem
sequer sabia do anúncio de
Amorim. “Não estou sabendo
denada”,afirmouosubsecretá-
rio de Comércio da Argentina,
Alfredo Chiaradia.

Hoje, Amorim anuncia o lan-
çamentodeumanegociaçãopa-
ra a criação deum bloco comer-
cial entre o Mercosul, países
africanos e Índia. O ministro do
Comércio da África do Sul, Rob
Davies, admitiu que o projeto é
de longo prazo. “Vamos passo à
passo, sem pressa”, disse. Da-
vies admitiu que existe ainda o
projeto de usar o BNDES para
financiar projetos de integra-
ção regional na África Austral.

Os argentinos estimam que o

projeto pelo menos dá uma de-
monstração de que o Mercosul
quer estabelecer entendimen-
toscomoutrasregiões.“Nãova-
mosficar parados. Está na hora
de buscar acordos”, afirmou o
negociador-chefe da delegação

argentina, Nestor Stancanelli.
Amorim admitiu que, mes-

mo em uma aproximação com
os emergentes, todos precisam
de um acordo na OMC. “Só isso
vai limitar os subsídios”, disse.

Pedindo anonimato, um di-

plomata sul-americano insistiu
que o acordo entre os emergen-
tes era apenas “um lance políti-
co”. O Uruguai, por exemplo, se
queixa de que o Mercosul limi-
tou suas possibilidades de fe-
char acordos com o mundo, en-
quanto o Chile já tem mais de
dez tratados comerciais.

Na quarta-feira, o Brasil ain-
da anuncia acordo de corte de
20% nas tarifas de cerca de 18
países, entre eles Índia, Cuba,
CoreiadoNorteeCoreiadoSul.
Mas um em cada três produtos
será mantido sob proteção. O
próprio Itamaraty não sabe di-
zer quais seria o lucro com o
acordo. México e Chile não vão
mandar ministros à reunião e
consideram a iniciativa uma
atopolítico.AÁfricadoSul,que
vive em recessão, e vários ou-
tros emergentes não vão abrir
seus mercados. ●

EUA é a única
potência mundial
com direito a veto,
com 16,7% dos votos

●●● Depoisde15anosdedisputas,
ospaíses latino-americanosea
UniãoEuropeiaestãopróximosde
concluirasnegociaçõessobreo
comérciodebanana.Oentendi-
mentopoderáseranunciadones-
tasemana, facilitandoasexporta-
çõesdebananasdaregiãoparao
maiormercadoconsumidorhoje
doproduto,aEuropa.

AideiadeBrasil,Equador,Cos-
taRicaeColômbiaégarantirque

atarifade importaçãonaEuropa
passede€176portoneladapara€
148.Emoitoanos,ataxacairia
para€114.Ospaíses latino-ameri-
canosjáconseguiramqueaOrga-
nizaçãoMundialdoComércio
(OMC)condenasseaspráticas
europeias.MasatéhojeBruxelas
jamais implementouascorreções
emsuastarifas.Nofundo,adispu-
taéaindaumaguerraentreEuro-
paeEstadosUnidos.● J.C.

GENEBRA

O vice-ministro de Comércio
daChina,YiXiaozhun,defen-
deu ontem o fim das barrei-
ras e salvaguardas aos pro-
dutos chineses no mercado
brasileiro e alertou que essa
é uma das condições para
que o Brasil também tenha
acesso facilitadoao mercado
chinês. “Queremos ampliar
nossas exportações ao Bra-
sileesperamosverumasolu-
ção para a questão das bar-
reiras”, disse.

Nos dez primeiros meses
de 2009, a China foi o maior
destino das exportações na-
cionais. O volume chegou a
US$ 17,7 bilhões, bem acima
dosUS$12,8bilhõescompra-
dos pelos Estados Unidos.

Ontem, o governo chinês
insistiu que está na hora de o
Brasil comprar mais produ-
tosdePequim,inclusiveagrí-
colas, se quiser garantir que
a soja a carnes brasileiras te-
nham um melhor acesso ao
mercado chinês.

“O Brasil precisa comprar
mais legumes e pescados da
China”,afirmouovice-minis-
tro deAgricultura, NyuDun.
Orecadodasautoridadeschi-
nesas é claro: o comércio é
recíproco e o Brasil não pode
esperarmaioracessoaomer-
cado chinês enquanto ficar
adotando barreiras contra
os produtos de Pequim.

Segundo Dun, outro pro-
blemaaindaéaquestãofitos-
sanitária com a carne brasi-
leira. Mas alerta que mesmo
queoBrasil forneçaumquilo
de carne para cada chinês
porano,nãoteriacomoabas-
tecer o mercado asiático.

NareuniãodaOMCqueco-
meçou neste fim de semana
em Genebra, a China avisou
que não aceitará que gover-
nos tratem da variação do
câmbio no encontro ministe-
rial.Pequimestásendopres-
sionada a flexibilizar sua
moeda e é acusada de mani-
pular para garantir maiores
exportações. No final de
2009,aChinadeveseestabe-
lecer como a maior exporta-
dora do mundo, superando a
AlemanhaeEstadosUnidos.

Mas em Washington, Bru-
xelas e mesmo nos países
emergentes, a pressão au-
menta contra o comporta-
mento dos chineses.

“Queremos estabilidade
nocâmbio”,defendeoembai-
xadorda China naOMC, Sun
Zhenyu.Segundoele,aOMC
nãoéumlugarparatratarde
câmbio. “Isso é para o Fundo
Monetário Internacional
(FMI)”, disse. Outros gover-
nos insistem que a variação
cambial afeta o comércio de
forma mais importante que
astarifas.“Temosdefalarde
câmbio. Não há como esca-
par desse assunto”, alerta
Nestor Stancanelli, negocia-
dor-chefe de Buenos Aires.
AÍndiaeoutrostambémque-
rem tratar do assunto. ● J.C.

SEGUNDA-FEIRA, 30 DE NOVEMBRO DE 2009 ECONOMIA B7O ESTADO DE S. PAULO ECONOMIA B7

Text Box
O Estado de S.Paulo, São Paulo, 30 nov. 2009, Economia & Negócios, p. B7.




