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O
s americanos não
estão satisfeitos
com Barack Oba-
ma, mas deveriam
estar. E muito.

Ele e sua equipe, emapenas
dez meses, estão fazendo um
belo trabalhopara salvaro sis-
temafinanceiroe tiraraecono-
mia mundial da recessão.

Ao assumir, em janeiro, os
EstadosUnidos e a Europa es-
tavam mergulhados em uma
das mais graves recessão da
história; era a primeira verda-
deiramente globalizada, mun-
dial. Ninguém escapou. Pou-
cos acreditavam nele, nos Es-
tado Unidos e no mundo. Era
um senador desconhecido fo-
ra do país sem nenhuma expe-
riência séria de governo. Ga-
nhou, talvez, porque os outros
eram piores.

O governo Bush, em fim de
mandato, não havia feito nada
simplesmente porque, perple-
xo,nãosabiaoque fazer.Atira-
vaaqui eali, semacertar, oque
aumentava a desconfiança, e
agravavaaindamaisoquepre-
tendia corrigir. Sentia os efei-
tos,mascustoua identificaras
causas num cenário em que
não se via nada.

Ninguém sabia o que iria
acontecer no dia seguinte. Fo-
ram aqueles fins de semana
terríveis, aquelas noites de in-
certezade domingo, que se su-
cediam com intervenções de
inoportunas, inócuas ou tar-
dias, que não resolviam nada.

Era a ameaça de um novo
Lehman Brothers a cada fim
desemanaemqueasmadruga-
das viravam dias.

Foi assim que Obama rece-
beu o governo, numa Casa
Brancaemqueaequipeeconô-
mica saía pelas portas laterais
para fugir da imprensa. Nada
a comentar.

Tudo isso começoua ser su-
perado pelo teste de estresse
feitonosgrandesbancos, sina-
lizandoriscoseapontandome-
didas preventivas que foram
logo implementadas.Nãohou-
ve hesitações ou demora. Cus-
tou caro, mas valeu a pena.

COMO ERA E COMO É
Nos três primeiros meses de
seumandato, a partir de janei-
ro, neste ano, o PIB dos Esta-
dos Unidos estava derreten-
do. Caiu 6.4%! E isso depois de
ter afundado 5,4% no ultimo
trimestredoanopassado – ou-
tubro a dezembro de 2008. Foi
o último também do governo
Bush.

Nada havia se alterado no
mundo onde a economia defi-
nhava, e tudo indicava que na-
da iria mudar em curto prazo.
Masmudou.Jánosegundo tri-
mestre deste ano oPIBreagia,
recuava apenas 0,7% e no ter-
ceiro parou de cair. Entre ju-
lho e agosto, o PIB voltou a
crescer – 2,8%, depois de um
ano de queda sucessiva.

TODOS QUEREMMAIS
Mas há ainda descontenta-
mento que não se restringe
apenas aos Estados Unidos.
Todos, a começar pela China,
querem mais, querem que os
EUA “ponham a casa em or-
dem” e voltem a crescer como
nopassadoparaabsorveroex-

cesso de produção mundial.
Não há uma reunião dos “gês”
davidaemquenão sereclame.

Ah, mas no governo Bush o
desempregoeramenosdeape-
nas8,5%da forçade trabalhoe
agora passa de 10%, dizem os
americanos, entre os quais au-
mentaadesaprovaçãodeOba-
ma.NoCongresso,pedemaca-
beça do secretário doTesouro
e reclamam quando Bernanke
dizqueaeconomia está saindo
da recessão mas vai crescer
lentamente. Não há milagres.
Afinal, no próximo ano haverá
eleição na Camara e no Sena-
do e ninguém quer perder o
seu lugar.

Pedem mais crescimento
mas condenam o que chamam
de “intervenção do governo”.

Reclamam por atrasos – e
não são os únicos –,mesmo sa-
bendo que os incentivos do go-
vernosempre levammais tem-
poparaserefletiremnomerca-
do de trabalho, principalmen-
teporqueBushnãodeixoupro-
jetos prontos para serem exe-
cutados rapidamente.Mais da
metade do pacote fiscal ainda
não foi aplicada por causa dis-
so.

Tem mais. A equipe econô-
mica de Obama encontrou o
consumidor americano supe-
rendividado,commedodeper-
der o emprego por causa da
recessão, e a demanda mun-

dialcontinuaemdeclínio.Ode-
semprego é de quase 10% nos
30 países que formam a OC-
DE.

Mesmo com o incentivo do
dólar subvalorizado, as expor-
tações reagem num mercado
mundial em retração pelo se-
gundo ano consecutivo. Há
maisproduçãoemenosconsu-
mo. E isso não deve se alterar
nos próximos meses, prevê a
OMC. E grande parte do que
resta está sendo abocanhada
pela China...

E O DÉFICIT?
Outro argumento, ao qual se
rendem até economistas res-
peitados, é de que o déficit fis-
cal vai às nuvens. US$ 1,5 tri-
lhões, três vezesmaior que em
2008. Um absurdo! Insusten-
tável!

Mas o que eles querem, os
americanos,oschineses,oseu-
ropeus?QueoBushnão socor-
resse o sistema financeiro, co-
moopresidentedoBancoCen-
tralEuropeuafirmaquevai fa-
zer? Que Obama não continue
ajudandoosmutuários, ondea
crise apareceu? Que não au-
mente a ajuda aos desempre-
gados?

Émuito fácilpreverondees-
taria a economia americana e
mundial se a equipe deObama
nada tivesse feito com medo
de aumentar os gastos fiscais,

sem uma ameaça, sim, mas
não imediata.

ELES E NÓS
Todacomparação que sequei-
ra fazer é incorreta e injusta.
Não vamos voltar a lembrar
que nossa crise foi menor por-
que nos preparamos para ela;
quenosantecipamosaosacon-
tecimentos que derrubaram o
mercado financeiro mundial.
Não. Isso já foi exaustivamen-
te tratadonacoluna.Vamosàs
origens.Eaorigeméque,além
determosumsistemafinancei-
ro sólido e bem administrado,
nãoenfrentamosobrutaldesa-
fio demudança de governo em
pleno auge do furacão.

BushsaiuquandooPIBdes-
pencava 6,4%. Obama, um se-
nador novato em administra-
ção pública, assumiu quando
tudo desabava. Aqui, o presi-
dente já estava no governo há
quatro anos, estava prosse-
guindo o bom trabalho feito,
embora pouco ambicioso, pelo
seu antecessor. Acima de tu-
do, jáhaviasuperadoadescon-
fiança internacional em um
país que estava no FMI e seria
presididoporumlídersindical
supostamente de “esquerda”.
O governo atual não mudou
emabsolutamentenadanapo-
lítica econômica do anterior.
Pode-se dizer que Palocci foi
irmão gêmeo deMalan...

Aqui, uma das causa pouco
comentadas donosso êxito em
enfrentar a recessão. O terre-
noestavapreparadoenão tive-
mos mudança no governo.
Houvetambémmenos“acade-
micismo”do que nosEUAena
Europa.Ninguémsaiupergun-
tando – como, acreditem!, ain-
da se pergunta na Europa – se
deveríamos investir no consu-
mo ou no sistema financeiro,
comosenãohouvesse alterna-
tiva. Por que nãonos dois? Por
que não aumentar o poder de
compraeaomesmotemporea-
nimar o crédito, que hoje já re-
presenta 45% do PIB?

Mas o custo fiscal deles era
muitíssimomaior que o nosso,
não poderiam ter feito o que
fizemos! Poderiam, sim, tanto
que estão fazendo agora. Oba-
ma não quer um novo pacote
de mais US$ 700 bilhões, mas
afirma que não retira agora os
incentivos à demanda interna
e ao emprego. O déficit em
2010 ainda será alto, US$ 1,3
trilhão, mas, com o aumento
doconsumo,a economiaeare-
ceita voltarão a crescer. O go-
verno estimaque em2011 o dé-
ficit cairá para US$ 900 mi-
lhões. E até poderá ser menor
seaeconomiamundial serecu-
perar destes anos terríveis de
incerteza e insensatez. ●
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TodosreclamamdosEUA,agorasemrazão

Brasilquer
aliançacom
Áfricado
SuleÍndia
País muda estratégia na OMC e
tenta formar bloco de países do Sul
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Apósumadécadaapostandona
conclusão das negociações da
Organização Mundial do Co-
mércio (OMC), o Brasil decide
mudaraestratégiaelançaapro-
posta do estabelecimento do
maior bloco comercial e políti-
co do Hemisfério Sul. A ideia,
reveladaaoEstado, seráoficia-
lizadaamanhãemGenebra,Suí-
ça, comoplanode iniciar a libe-
ralização dosmercados entre o
Mercosul, Índia e os países do
sul do continente africano.

A iniciativa também servirá
de recado aos países ricos, já
queosobstáculosparaaconclu-
são da Rodada Doha seriam a
falta de vontade política do go-
verno americano e europeu de
ampliar concessões no setor
agrícola.

Sem perspectivas para a ro-
dada, lançada em 2001, a nova
iniciativaserviráparacortarta-
rifas de produtos comercializa-
dosentreostrêsblocoseestabe-
lecerumacordode investimen-
tos. O grupo ainda servirá para
coordenar posições políticas
em fórunsmultilaterais.

Dados da OMC indicam que
o comércio entre países emer-
gentes já chega a US$ 2,7 tri-
lhões por ano, quasemetade de
tudooqueessaseconomiasven-
dem ao exterior. Grande parte,
porém, vem da China, que não
faz parte do novo tratado.

OMercosul já tem um acor-
docomaÍndia,masenvolvenú-

mero ainda limitado de produ-
tosquepodemsercomercializa-
doscomtarifasmaisbaixas.On-
tem, em Genebra, ativistas in-
dianos acusaram os produtos
brasileiros no setor agrícola de
causar prejuízos ao país.

Agora, a ideia é a de ampliar
oacordoentreostrêscontinen-
tes, reunindo também osmem-
bros da União Aduaneira da
África Austral (África do Sul,
Botsuana, Lesoto, Suazilândia
e Namíbia). Fontes sul-africa-
nas admitem que não há ainda
sequerumadatapara a conclu-
são do acordo.

Essenãoéoúnicoprojetode
liberalização que o Brasil espe-
ra concluir nos próximos dias.
Quarta-feira, cerca de 20 paí-
ses emergentes estabelecerão
uma base para cortes de 20%
em suas tarifas. Chile, México,
Colômbia,Venezuela,Áfricado
Sul, Tailândia, China e outros
não participamda iniciativa.

Se o impacto comercial do
acordo é limitado, a esperança
doBrasil é que o sinal seja claro
de que está na hora de seguir
com tratados comerciais, mes-
mo sem os países ricos. Para
2010, o Brasil também busca
umacordobilateralentreoMer-
cosuleaUniãoEuropeiaquees-

tavanocongeladordesde2004.
MariannFischerBoel,comissá-
riaAgrícola daUE, indicou que
Bruxelas dificilmente abrirá
seu mercado ao Mercosul sem
saber o que ocorrerá naOMC.

Nos projetos brasileiros, há
pelomenosumgrandeausente:
aChina. Opaís deve terminar o
ano comomaior exportador do
mundoeoptoupor ficarde fora
dos projetos de liberalização
com outros emergentes. “Não
vamosfazerpartedessainiciati-
va”, afirmou Sun Zhenyu, em-
baixador daChina naOMC.

FRUSTRAÇÃO
O lançamento do projeto entre
o Mercosul, África e Índia não
ocorre por acaso neste fim de
semana. Ministros de todo o
mundodesembarcaramemGe-
nebra para a reunião ministe-
rial da OMC. Na pior crise de
credibilidadedesdesuacriação
há 15 anos e no pior ano para as
exportaçõesemsetedécadas, a
OMC inicia mais uma reunião
sabendo que não tomará deci-
sões. A Rodada Doha ficará de
fora da agenda.

O encontro ocorre em um
momento que, segundo o dire-
tor-geral da OMC, Pascal La-
my, a quedano comércio global
será aindamaior do que se pre-
via. A contração nos fluxos, se-
gundo ele, será demais de 10%.

A reunião ainda ocorre em
meio ao temor de que o aumen-
to do desemprego gere pressão
aindamaiorpormedidasprote-
cionistas. Lamy indica que o
protecionismo conseguiu ser

evitado emgrandemedida gra-
ças às regras existentes na
OMC. Ainda assim, barreiras
atingiram1%docomérciomun-
dial.

Sem tratar do principal te-
ma – a Rodada Doha – negocia-
dores já chamama conferência
de “esquizofrenia diplomáti-
ca”. “Essa reunião será apenas
um fórum de debate”, disse o
embaixador da China, Sun
Zhenyu. Oficialmente, o tema
será“aOMC,osistemamultila-
teral de comércio e o atual am-
biente econômico global”.

O problema, segundo nego-
ciadores,équepraticamenteto-
dos osmaiores temas da atuali-
dade não estão na agenda ou
não são competência da OMC,
entreelesacrisenospreçosdos
alimentos, sistema financeiro,
mudançasclimáticasouaques-
tãoenergética.Oeventoprome-
te também se transformar em
palcodeprotestoscontraopre-
sidenteamericano,BarackOba-
ma. Hoje, o chanceler brasilei-
ro, Celso Amorim, preside reu-
nião de países emergentes que
insistirão na necessidade de os
EUAmodificaremsuaposição.

Para a diplomacia brasilei-
ra, a culpa pela crise na OMC é
dos EUA. Mesmo um ano de-
pois daposse deObama, aCasa
Brancanãotemplanoparaoco-
mérciomundial. Tentando sair
de uma recessão e em guerra
contra o Congresso para apro-
var um novo sistema de saúde,
Obamanãoteriacomopropora
liberalização de um setor para
produtos estrangeiros, muito

menos cortar subsídios.
Entrefevereiroemarço,a

OMC espera fazer nova reu-
niãoparadeterminar se vale
a pena continuar tentando
concluir Doha. Enquanto is-
so, e com o objetivo de se de-
fender, aCasaBrancautiliza
sua melhor arma: atacar.
Ron Kirk, representante de
Comércio de Obama, insiste
que não fará nova oferta de
liberalização enquanto Bra-
sil, China e Índia não abri-
remmais seusmercados pa-
ra os bens industriais dos
EUA. Kirk sabe que a única
forma de convencer os seto-
res americanos de aceitar
umacordoseriaobtendovan-
tagens nessesmercados.

Em setembro, o governo
americano apresentou ao
Brasil uma lista de setores
que queria ver liberalizado,
entreelesodepapel e celulo-
se, químicos, farmacêuticos,
máquinas e equipamentos
médicos. Em 2008 o pedido
americano já indicava os
mesmossetores.Peloscálcu-
los brasileiros, a lista inclui 3
militensdapautadeimporta-
ção.Mas, semesclarecimen-
tos dosEUA, a atitude foi in-
terpretada no Itamaraty co-
mo estratégia para adiar
qualquer negociação.

O Brasil, em contraparti-
da, apresentou uma lista pe-
dindo maior acesso ao mer-
cado dos EUA para etanol,
algodão, tabaco,açúcaresu-
codelaranja.Masnadaavan-
çou. ●

Reuniãoda
OMCvoltaa
seralvode
protestos
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FOGO-Ativistas incendiaram veículos durante choque com a polícia em Genebra: protesto contra a OMC

Países emergentes
devem cortar em
20% as suas tarifas
de importação

DENIS BALIBOUSE/REUTERS

GENEBRA

Nas ruas de Genebra, ativistas
tentaram retomar os protestos
quemarcaramomovimentoan-
tiglobalizaçãodoiníciodadéca-
da,quebrandovidraçasdeban-
cos, lojasdeluxoecarros.Apolí-
ciainterveiocomgáslacrimogê-
neo para evitar que osmanifes-
tantes chegassem à sede da
OMC.Aviolência foi registrada
em diversas partes da cidade e
feridosforamlevadosaoshospi-
tais. A polícia não informou se
havia detidos.

O protesto voltou a gerar as
imagens que, há dez anos, de-
ramavoltaaomundodosmani-
festantes impedindo que nego-
ciadores iniciassemaconferên-
ciaemSeattleparalançarnego-
ciações comerciais. Desta vez,
oalvodosataquesnãoeramape-
nas os países ricos.

Agricultoresdepaísesemde-
senvolvimentosequeixaramde
que as exportações agrícolas
brasileirasestãolevandoprodu-
tores de outros países ao suicí-
dio. “Os produtores de açúcar
na Índia não podem competir
contra a importação cada vez
maiordoBrasilecomeçamaco-
metersuicídios”,disseAfsarJa-
fri, ativista da entidade Focus
on the Global South, da Índia.
“Aqui não é mais uma questão
Norte contra Sul. Hoje, a ques-
tão é bemmais complexa.”

Cerca de 4 mil pessoas saí-
ram do centro de Genebra em
direção ao edifício da OMC. “O
queestamosdizendoéqueomo-
delodefendidopelaOMCéexa-
tamente o que nos levou à crise
mundial. Não podemos acei-
tar”, disse Lori Wallach, uma
dasorganizadorasdoprotesto.

Com cartazes, bandeiras e
gritosdeguerra,manifestantes
coreanos também se juntaram
ao protesto. Três deles foram
detidosjánoaeroportoedepor-
tados.Ogovernosuíçoexplicou
que representavamumaamea-
ça à ordem pública. “O mundo
nãopodeaceitaraexistênciada
OMC. Todas as crises que en-
frentamos é resultado da enti-
dade e de suas políticas”, afir-
moua líderdos agricultores co-
reanos, Yoon Sum. ● J.C.
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