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S
ó o governo brasileiro
festejou em público a
criação do FMI do B,
anunciada na terça-
feira pelo ministro da

Fazenda,Guido Mantega, como
“vitóriapolítica importanteede
caráter inédito”. Brasil, Índia,
China e Rússia, os Brics, terão
poder de veto nas decisões so-
bre acaixa deemergência – cer-
cadeUS$600bilhões–destina-
da a reforçar a capacidade de
ajuda a economias em apuros.
Para isso, os quatro países te-
rão de contribuir, em conjunto,
com mais de 15% daquele total.

O comentário de Mantega
apareceu até no site em inglês
do Diário do Povo, de Pequim,
masogovernochinêsse mante-
ve muito mais discreto e me-
nos triunfal a respeito da gran-
deconquista.Noentanto,acon-

tribuição chinesa chegará a
US$ 50 bilhões, valor conheci-
do até 5 de novembro, enquan-
to a brasileira poderá atingir
US$ 14 bilhões, US$ 4 bilhões a
mais do que a soma prometida
inicialmente.

A China e a Rússia já são po-
tências globais, têm assento ca-
tivo no Conselho de Segurança
da ONU e não precisam alar-
dear sua importância. A Índia é
potência regional, tem bomba
atômica e relevância geopolíti-
ca. Talvez por isso as suas auto-
ridadestenhamdispensadoofo-
guetório em torno de sua parti-
cipação no reforço financeiro
do FMI.

Mas o FMI do B, como o cha-
ma o ministro Mantega, funcio-
na de acordo com as normas do
FMI. Não houve, quanto a esse
ponto, nenhuma revolução. As
decisões mais importantes de-
pendem de 85% dos votos. Lo-
go, um país ou grupo de países
com mais de 15% das cotas tem
poder de veto. A novidade dos
últimos dias não é a regra, mas
a admissão dos Brics com uma

contribuição conjunta superior
a 15% do novo valor previsto pa-
ra o NAB. Além dos Brics, terão
poder de veto os Estados Uni-
dos, o Japão e o grupo dos euro-
peus. Os americanos sempre fo-
ram a principal fonte de recur-
sos dessa caixa de emergência e
sempretiveramaúltimapalavra
nas decisões.

No começo de outubro, na as-
sembleiaanualdoFundo,realiza-
da em Istambul, o secretário do
TesourodosEstadosUnidos, Ti-
mothyGeithner,haviaclassifica-
do de “razoável” a pretensão dos
Brics, vocalizada pelo ministro
Mantega, de contribuir para o
NAB com a condição de ter po-
der de veto. O assunto não foi re-
solvido lá mesmo porque houve
resistência de governos euro-
peus. O coordenador do grupo, o
japonêsDaisukeKotegawa,deci-
diu adiar a discussão. O assunto
só foi liquidado nesta semana.

O fato realmente importante
para a economia internacional
foi o acordo para a expansão do
NAB. No dia 24, os 26 membros
doclubereuniram-secom13can-

didatos dispostos a oferecer di-
nheiro ao caixa de emergência.
Estavamdisponíveis até aquela
data US$ 54,5 bilhões. Concor-
dou-se em multiplicar esse va-
lorpor mais de11, paraalcançar
um total próximo de US$ 600
bilhões.

A maior parte do dinheiro já
havia sido oferecida por velhos
e novos participantes. No dia 5,
o FMI havia divulgado a lista
das ofertas: US$ 501,3 bilhões
postos à disposição da entidade
por países desenvolvidos e
emergentes.

No essencial, a reunião do
dia24completouumroteirode-
cidido em Londres pelo Grupo
dos 20 (G-20) na conferência de
cúpula de 2 de abril. Resolveu-
se,naocasião,triplicarodinhei-
roparaasoperaçõesdesocorro
doFMI. A ideia era acrescentar
US$ 500 bilhões ao capital dis-
ponível antes da crise, US$ 250
bilhões.

Os governos do mundo rico
indicaram sua preferência por
um caminho: a ampliação do
NAB. Esse critério foi reafirma-

do na reunião dos chefes de go-
verno do G-20 em 25 de setem-
bro, mas o governo brasileiro
preferiu, inicialmente, contri-
buirdeoutraforma,comprando
papéisemitidospeloFMI.Osou-
tros Brics também escolheram
esseprocesso,mastodos,nofim
da história, acabaram concor-
dando em reforçar o NAB.

A criação do NAB foi pro-
posta em 1995, depois da crise
mexicana. Um esquema ante-
rior, o GAB (General Agree-
ment to Borrow, Acordo Geral
deCaptação)autorizava oFun-
do a tomar empréstimos de 11
países industriais, em caso de
necessidade. O NAB envolve-
ria 26 participantes e um volu-
me de recursos muito maior,
para atender a necessidades
mais amplas.

Os governos desses países
(ou seus bancos centrais) não
precisariam desembolsar o di-
nheiro. Apenas teriam de tor-
ná-lo disponível para saque,
em caso de necessidade. O sis-
tema só foi aprovado em 1998 e
usado uma única vez, para aju-

FMI do B, carnaval injustificável

Chanceler brasileiro acena com negociação, mas
critica a ‘ganância’ dos americanos na Rodada Doha

Einstein. Eleito pela revista AméricaEconomia
o melhor hospital da América Latina.
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País quer acordo
comercial com os
EUA em 2010

COMÉRCIO EXTERNO

VONTADE–Amorim,nacoletivade imprensaapós areuniãodoG-20:apelopela retomadadeDoha

DENIS BALIBOUSE/REUTERS

Jamil Chade
CORRESPONDENTE
GENEBRA

O governo brasileiro quer fe-
charem2010 umacordodecoo-
peraçãoeconômicaecomercial
comaadministraçãodeBarack
Obama.Asinalizaçãoédochan-
celer Celso Amorim, ontem, em
Genebra, às vésperas da reu-
nião da Organização Mundial
do Comércio (OMC), que come-
ça hoje.

Apesar da aproximação, o
chanceler criticou a “ganância”
dosEstadosUnidosnanegocia-
ção da Rodada Doha e defen-
deu,aoladodospaísesemergen-
tes, uma nova reunião negocia-
dora para março. Amorim aler-
touque o fracasso seriaum obs-
táculoatéparaoacordoclimáti-
co e pela primeira vez falou na
possibilidade de incluir temas
sociais nos acordos da OMC, al-
go que era firmemente rejeita-
do pelo Brasil no passado.

O representante de Comér-
cio da Casa Branca, Ron Kirk,
insistiu que o Brasil terá de
abrir seu mercado para que um
acordo seja concluído na OMC.

Amorim e Kirk se reuniram
ontem e o chanceler brasileiro
deixou claro que não há nenhu-
ma previsão de que o acordo bi-
lateral signifique uma redução
de tarifas de comércio entre os
doispaíses.Nesseponto,aagen-
da bilateral está emperrada.

Empautaestariamtemasco-
mo a promoção de investimen-
tos,facilitaçãodecomérciobila-
teral,acordosnaáreatecnológi-
ca entre empresas, proprieda-
de intelectual, entendimentos
no campo do etanol e área fitos-
sanitária, inclusiveparadesblo-
quear as exportações de carne
bovina brasileira para os Esta-
dos Unidos.

Amorim não descarta in-
cluir no acordo um tratado pa-
ra evitar a bitributação. “Acha-
mos que o acordo pode sair em
2010”, disse o chanceler, após a
reunião com Kirk. “Eles têm
muito interesse em estruturar
arelaçãocomoBrasilenóstam-
bém queremos isso.”

Oacordojáfoi tratadoemse-
tembro entre os dois países. O
último acordo envolvendo Bra-
sil e Estados Unidos é do início
dos anos 90. Amorim espera
que o novo acordo ajude a au-
mentar a relação comercial.
Mas indica que as exportações
brasileirasparaosEstadosUni-
dos aumentaram em 2008 aci-
ma da taxa de países que já ti-
nham acordo com os america-
nos. Durante os primeiros anos
do governo de Luiz Inácio Lula
da Silva, o governo americano
acusou Brasília de ter enterra-
do o projeto de criação da Área
de Livre Comércio das Améri-
cas (Alca).

Apesar de ensaiar a aproxi-
mação, Amorim fez duras críti-
cas ao comportamento da Casa
Branca nas negociações da Ro-
dada Doha. “É surpreendente
que o Partido Democrata ainda
tenha uma velha agenda repu-
blicana de obter vantagens ex-
tras no comércio, e para benefi-
ciar alguns poucos trabalhado-
res”, afirmou Amorim, em rela-
ção aos esquemas de subsídios
e proteção comercial existen-
tes nos Estados Unidos para al-
guns setores. “Esses são objeti-
vos gananciosos”, afirmou, de-
fendendo que Obama passe a
ver o impacto social de sua polí-
tica comercial.

OBAMA LEVA CULPA
Ministros do mundo todo que
desembarcaram no fim de se-

mana na Suíça admitem que a
reunião da OMC começa esva-
ziada. Até as conclusões do en-
contro já estão desenhadas:
apelar pela conclusão da roda-
daem2010,lutarcontraoprote-
cionismo e pensar em formas
defazeraentidademaiseficien-
te. Mas, em diversas reuniões
ontem, os países emergentes
chegaram à mesma conclusão:

a culpa pelo fracasso da Roda-
da, lançada em 2001, é de Oba-
maque,desdequeassumiu,não
flexibilizou a posição dos EUA.
O nome de Obama não foi cita-
do de forma clara, mas está no
documento aprovado pelos
emergentes. “Há um país em
particular que faz com que as
negociaçõessejamlentas”,afir-
mou Amorim. ●

Países emergentes
culpam Obama pela
dificuldade em
concluir Doha
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