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Segundo dados da Organização
Mundial do Comércio (OMC),
em 2009, haverá queda de 11%
nos fluxos comerciais globais, a
maior em 70 anos. As exporta-
ções dos países em desenvolvi-
mento, no primeiro semestre, fi-
caram 32%menores e o comér-
cio exterior brasileiro recuou
para níveis de 2007, com as ex-
portações caindo mais de 25%.
O crescimento das economias
emergentes, sobretudo a da
China, não será suficiente para
permitir a retomada das altas
taxas de expansão do início da
primeira década do século 21.
Para complicar ainda mais,

os países desenvolvidos, reagin-
do ao agudo problema político
do desemprego, que não para
de aumentar (nos EUA, acima
de 10%), recorrem a novas e
mais sofisticadas formas de pro-
tecionismo. Refiro-me à deci-
são dos EUA e da Europa de in-
cluírem em futuros acordos co-
merciais, sejam bilaterais ou re-
gionais, sejammultilaterais, no-
vas regras, como as chamadas
cláusulas sociais e de meio am-
biente. Nos EUA, discute-se no
Congresso projeto de lei de

energia que promoverá uma
profunda transformação na pro-
dução industrial norte-america-
na pela substituição gradual do
petróleo por fontes renováveis.
O custo que isso representará
para as empresas americanas
será enorme e os países que se
beneficiaremde vantagemcom-
petitiva por não aplicarem me-
didas idênticas deverão pagar
tarifas elevadas (“protecionis-
mo verde”) para equalizar os
custos, o que até aqui não está
previsto nas regras da OMC.
Essas limitações domésticas,
tanto no mundo desenvolvido
quanto nosmercados emergen-
tes, explicam, em grande parte,
o fracasso da Rodada Doha e
tornamaindamais difícil a reto-
mada das negociações comer-
ciais multilaterais.
Em Genebra, no fim de no-

vembro ocorreu reunião minis-
terial da OMC que tentava
mais um esforço político para
permitir a retomada das nego-
ciações. A Rodada Doha, embo-
ra não incluída formalmente na
agenda, dominou os debates.
Como era de prever, a reunião
apenas serviu para troca de
acusações entre os países de-
senvolvidos e os emergentes e,
agora, mesmo os mais otimis-
tas não esperam a conclusão
das negociações antes de 2011.
Provavelmente, um novo man-
dato deverá ser negociado no
futuro para a reabertura das ne-
gociações. O Brasil tomou a ini-
ciativa de convocar reunião do

enfraquecido G-20 agrícola pa-
ra discutir o assunto antes da
abertura oficial da reunião de
ministros, sem obter maiores
efeitos práticos e políticos.
Os países desenvolvidos am-

pliaram suas demandas por
maior proteção para sua agri-
cultura e mais abertura dos
mercados emergentes para
seus produtos industriais, o
que, evidentemente, é difícil de
ser aceito pelos países em de-
senvolvimento. Os EUA, no con-
texto de proposta de inclusão
de acordos bilaterais nas nego-
ciações de Doha para retomar
as negociações, apresentaram
lista de 3 mil produtos e pedi-
ram publicamente concessões
adicionais do Brasil, considera-
das “irracionais” pelo ministro
Celso Amorim. Nem mesmo as
ofertas dos países desenvolvi-
dos arduamente conseguidas
ao longo dos últimos oito anos
estão asseguradas.
A revisão do funcionamento

e a consideração de possíveis
aperfeiçoamentos na operação
da OMC, como na questão do
processo decisório, que passa-
ria de consensual a voto ponde-
rado, sugeridas por EUA, Ín-
dia, Brasil e outros 15 países,
não foram incluídas na agenda
ministerial pela oposição dos
países menores, que resistem a
essasmodificação.
Um dos poucos resultados

do encontro ministerial de Ge-
nebra teve que ver com a dis-
cussão das bases de umacordo-
quadro multilateral entre paí-
ses em desenvolvimento para a
liberalização comercial de uma
lista ampliada de produtos ne-
gociados no âmbito do Sistema
Geral de Preferências Comer-
ciais. O projeto inicial, impulsio-
nado pelo Brasil, previa a redu-
ção de 30% nos impostos de im-
portação de 40 países. Com a
oposição da China,
do Irã, da Argélia, do
México e mais 17 paí-
ses, o nível de ambi-
ção foi sensivelmente
reduzido e 19 países
concordam em que o
corte tarifário será
de 20% e incidirá so-
bre produtos agríco-
las e industriais, re-
presentando pelome-
nos 70%das linhas ta-
rifárias. Se superar
dificuldades técnicas
ainda pendentes, o
acordo poderá ser as-
sinado em setembro
de 2010, formando
umnovo “espaço eco-
nômico do Sul”, em
mais um arroubo de
retórica oficial.
Aferrado à deci-

são de dar total prio-
ridade às negocia-
ções multilaterais, o
governo brasileiro en-
contra dificuldades
para avançar numa
agenda de negocia-
ções bilaterais para a

abertura de mercados para
os produtos brasileiros. O úni-
co acordo de livre-comércio
negociado pelo Mercosul foi
com Israel, em 2007, ainda
não ratificado pelo Congres-
so. Agora, anuncia-se a ideia
de ampliação dos acordos de
preferências comerciais com
a Índia e com a África do Sul,
sem nenhuma perspectiva de
conclusão ainda neste gover-
no, e a abertura do mercado
brasileiro para produtos de
30 países mais pobres, talvez
como uma reação à pressão
do Congresso americano, que
condiciona a manutenção do
Sistema Geral de Preferên-
cias a esse tipo de concessão
pelo Brasil. Por outro lado, foi
aparentemente aceita propos-
ta feita pelo representante co-
mercial norte-americano,
Ron Kirk, em setembro, para
negociar um acordo de facili-
tação de comércio e investi-
mentos (Tifa), nos moldes do
recém-assinado pelos EUA
com a Índia.
Ao contrário do que fez o

Brasil, nos oito anos de nego-
ciação de Doha, os países
membros da OMC firmaram
mais de cem acordos de livre-
comércio. Os países asiáticos
(mais Peru e Chile), além dos
acordos de livre-comércio na
região, iniciaram conversa-
ções com os EUA para a cria-
ção da “parceria transpacífi-
ca”, que acelerará a mudança
do eixo do intercâmbio comer-
cial global do Atlântico para o
Pacífico.
Impõe-se mais pragmatis-

mo emenos influência da polí-
tica externa na estratégia de
negociação comercial. ●

Rubens Barbosa é presidente
do Conselho de
Comércio Exterior da Fiesp

A afeição de nosso poder polí-
tico pelo regionalismo, apoia-
da no contágio da globaliza-
ção pelo antinorte-americanis-
mo, apesar da dimensão euro-
peia e asiática nela, vem ten-
do resposta precária na reali-
dade: o Mercosul da Tarifa
Externa Comum (TEC) no co-
mércio extrarregião e do livre-
comércio no interno não tem
funcionado bemassim... E pro-
vavelmente funcionará ainda
menos quando a Venezuela
bolivariana ingressar nele,
com suas idiossincrasias e ten-
sões, regionais e extrarregio-
nais. Na economia o ingresso
é positivo, mas a prudência o
sugere inseguro, já que a Ve-
nezuela terá poder para tu-
multuar arranjos extrarregio-
nais. Admitida a Venezuela,
poderá o Mercosul sequer se
aproximar do livre-comércio
com o Nafta...?
Algumas opiniões afirmam

que o ingresso seria útil à mo-
deração do redentorismo de
Hugo Chávez, hoje direciona-
do contra a Colômbia – repre-
sentante do “império” naAmé-
rica do Sul. Também isso é in-
certo: se ameaçados, regimes
providenciais têm de avançar
(para fora) e/ou “endurecer”
(no país), para não caírem. E
quando isso acontecer (sem-
pre aconteceu na História) o
Brasil será arrolado como bo-
de expiatório, tendência natu-
ral sul-americana, segundo pa-
ra os EUA, ou terceiro, depois
da Colômbia. Afinal, o Brasil
já não era bem-visto por Bolí-
var, que não o convidou para a
conferência interamericana
do Panamá (1826), talvez por-
que o Brasil fosse império...
Tampouco convidou os EUA!
Arranjos regionais produ-

to da política voluntarista,
unindo economias nutridas

no protecionismo, demasiado
assimétricas e envenenadas
por ressaibos culturais e/ou his-
tóricos, tendem à ficção incon-
sistente, sem o recurso objeto
do parágrafo seguinte. A união
não se realiza no abstrato utópi-
co: depende de interesses eco-
nômicos e infraestruturais co-
muns, da irrelevância dos confli-
tantes e é facilitada por cultura
compartilhada. NoMercosul es-
sas condições estão atendidas
na infraestrutura e, limitada-
mente, na economia – onde exis-
tem conflitos. Seu maior funda-
mento tem sido a vontade políti-
ca, sujeita a ímpetos inseguros,
por ora kirchnerianos e lugonia-
nos, em breve e mais graves,
chaverianos. O protecionismo ar-
gentino enquadra-se nessa mol-
dura: insuficiência de interes-
ses econômicos comuns, ressai-
bos culturais e oscilação da von-
tade política – de positiva na in-
fância do acordo a negativa nos
últimos anos. À Argentina pode
até convir o seu protecionismo,
mas nesse caso por que insistir
na união imaginária Mercosul,
em que o protecionismo anti-
Brasil é rotina e a Tarifa Exter-
na Comum é quimera...?
Nascido geoeconômico nos

anos 1980, para o atual governo
brasileiro ele é mais geopolítico.
Isso faz sentido, mas a um custo
a ser pago pelo Brasil, que está
longe da opulência dos EUA do
Plano Marshall, alicerce da
união europeia sob hegemonia
norte-americana, então conve-
niente à recuperação da 2ªGuer-
ra Mundial e como reação à
ameaça soviética – quesito não
atendido pela vaga ameaça do
“império”, avocada por Chá-
vez... Há problemas que depen-
dem não só da vontade política
brasileira, mas também da von-
tade política de nossos vizinhos,
sujeita a injunções político-popu-

listas que afetamo co-
mércio e outros fato-
res da integração, co-
mo são o gás bolivia-
no e a energia de Itai-
pu, em que o Brasil
vem cedendo num
processo conciliató-
rio que tem limites.
Quando a produção
nacional satisfizer
nossas necessidades,
continuaremos com-
prando o gás da Bolí-
via, no impulso de
nosso combalido Pla-
noMarshall caboclo?
A regionalização

econômica de fato in-
tegra o mercado re-
gional e, em princí-
pio, atrai investimen-
to.Mas quando a eco-
nomia regional bruta
não assegura consis-
tência ao bloco, tam-
pouco assegurada pe-
lo apoio de país nela
saliente – tem nosso
Plano Marshall cabo-
clo fôlego para isso,
tem para se contra-

por ao Plano Marshall petrodo-
larizado deChávez? –, o regiona-
lismo perde sentido. Em suma,
embora úteis, os acordos regio-
nais precisam inserir-se no
mundo, como precisava o Com-
monwealth britânico de há cem
anos e precisa hoje a União Eu-
ropeia, que depende de produ-
tos de fora (primários), e por-
que o mercado global amplia o
dinamismo de sua economia. Se
eles não correspondem às ex-
pectativas, os bilaterais passam
a ser sedutores. Já existem al-
guns envolvendo países sul-ame-
ricanos, capazes de levar empre-
sas brasileiras a investir neles e
exportar para EUA e Ásia, por
exemplo! Como disse nosso mi-
nistro de Relações Exteriores, o
insucesso de Doha sugere a al-
ternativa bilateral. Não citou os
percalços do Mercosul, talvez
apoiado no wishful thinking do
bilateralismo com o Mercosul
numa das pontas do “bi”. Entre-
tanto, há que reconhecer: acor-
dos bilaterais não se apresen-
tam damesma forma a todos os
países. Para osmenos industria-
lizados é fácil abrir portas para
bensmanufaturados, já que não

os produzem; para o Brasil, isso
requer cuidado.
Finalmente, os acordos – re-

gionais ou no quadro da globali-
zação – incluem vantagens,mas
têm de incluir também custos e
concessões (onde se insere nos-
so mambembe Plano Marshall
caboclo). Reside aí um óbice:
em países democráticos impor-
ta a percepção societária quan-
to aos efeitos da integração. Per-
cebidos como positivos, há
apoio; como negativos, correta-
mente ou assim afirmados pela
demagogia, sofrem resistência.
Pode aFrança abrirmão do pro-
tecionismo agrícola, podem os
EUA expor seu etanol de milho
à concorrência do etanol de ca-
na, sem atribulações político-
eleitorais? Pode a Argentina es-
cancarar sua importação a pro-
dutos do Brasil e, na mão con-
trária, interesses brasileiros
atingidos por restrições argenti-
nas permanecerão indefinida-
mente conformados, em tran-
quilidade político-eleitoral para
os respectivos governos?
Nossa recente reação àque-

las restrições aparenta demons-
trar atenção do governo brasi-
leiro, na medida da aproxima-
ção das eleições de 2010. Onde
governos dependem do voto é
mais difícil superar entraves
dessa natureza pelamera vonta-
de política, há que respeitar a
sensibilidade do eleitorado... ●

Mario Cesar Flores é almirante
de esquadra (reformado)

OslimitesdoPlano
Marshall caboclo
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Arruda,1.000%
Matéria do Estadão de domingo
diz que o patrimônio de José Ro-
berto Arruda aumentou 1.000%
após sua posse como governador
do DF. Ora, onde está a Receita
Federal, que não detectou esse
aumento brutal de patrimônio nes-
tes anos todos? Se a Receita es-
tá dormindo em berço esplêndi-
do, que ao menos agora, por de-
ver de ofício e sob pena de prevari-
cação, investigue Arruda e familia-
res a fim de verificar se os “peque-
nos” sinais de riqueza mostrados
na matéria não seriam suficientes
para elaboração de um auto de
infração por sonegação de impos-
to. Investigação do Ministério Pú-
blico também se faz necessária.
MAURICIO FERREIRA DA SILVA

mauricio.ferreira.adv@hotmail.com

São Paulo

PECdavergonha
Decisão da Justiça não se dis-
cute, cumpre-se. Que balela!
União, Estados e municípios es-
tão pouco se lixando para a jus-
tiça, com minúscula mesmo,
pois foi como ela ficou depois
que os parlamentares aprova-
ram a PEC da vergonha. Será
que é constitucional tratar brasi-
leiros iguais de forma diferen-
te? Quem dá mais desconto pas-
sa na frente, só para citar uma
das pérolas da PEC. O Supremo
tem a obrigação de responder!
GUSTAVO GUIMARÃES DA VEIGA

gjgveiga@hotmail.com

São Paulo

● O editorial de ontem (A3) so-
bre a PEC do Calote demonstra

claramente que a intenção do
Legislativo é fazer o Executivo
acumular a função do Judiciá-
rio. A leitura não pode ser outra,
uma vez que as decisões do Po-
der Judiciário só serão cumpri-
das se e quando o Executivo qui-
ser. E ainda recebe um cheque
em branco para gastar à vontade,
sabendo que a cobrança nunca
poderá ser exigida. E o Supremo
aceitará isso?
GASTÃO PAOLILLO

gapaolillo@hotmail.com

Cotia

● Excelente editorial, essa PEC
é uma vergonha para um país
que quer fazer parte do mundo
desenvolvido. Como podemos ser
respeitados pelos outros se não

respeitamos nossas leis e as de-
cisões judiciais transitadas em
julgado, ou seja, já passaram por
todas as instâncias? Os governan-
tes devem cumprir suas obriga-
ções, se querem contratar ou de-
sapropriar para fazer obras faraô-
nicas, que paguem. Gerações e
gerações de brasileiros esperam
receber o que lhes é devido há
muito tempo. Espero que o presi-
dente Lula não promulgue esse
calote e respeite os que o elege-
ram e confiam em seu governo.
BEATRIZ LEITÃO

beatrizleitao@uol.com.br

São Paulo

● A assim já tristemente conhe-
cida PEC do Calote é a prova ca-
bal de como no Brasil tudo está

errado. E, principalmente, do
modo como o Estado, que deve-
ria servir ao povo, deste se vale
de forma ladina para, inverten-
do posições, ser sustentado pela
sociedade, sem a devida contra-
partida. Lula, Serra, PT, PSDB,
não importa o matiz ideológico
e/ou político, são todos iguais
em suas marotices quando o
assunto é tungar o povo, não pa-
gando os precatórios devidos
e deixando milhares de viúvas
com direito adquirido a ver na-
vios! Eu tenho vergonha desses
políticos e partidos que, useiros
e vezeiros, acham que o povo
é burro e não tem memória.
PAULO BOCCATO

pofboccato@yahoo.com.br

São Carlos

Enem
Depois do fiasco que foi esta pro-
va do Enem, com custos adicio-
nais de mais de R$ 100 milhões
para o País, será que esse gover-
no de propaganda farta vai assu-
mir sua incompetência na área
da educação ou vai gastar mais
alguns milhões de reais em marke-
ting para enganar os mais desa-
tentos sobre a real situação da
nossa educação? O ministro Had-
dad deveria pedir demissão, pois,
se nem sequer uma provinha para
vestibulandos seu Ministério abar-
rotado de militantes esquerdis-
tas consegue realizar, o que dizer
da responsabilidade de fazer o
País avançar em tão fundamental
área para o futuro do Brasil?
SANDRO FERREIRA

sandroferreira94@hotmail.com

Ponta Grossa (PR)

MarioCesarFloresRubensBarbosa
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Por que insistir na
‘união imaginária’
Mercosul, em que
a TEC é quimera...?

Agora, nemmesmo
osmais otimistas
esperam concluir as
negociações até 2011
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