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N a semana que passou,
o Brasil deu um impor-
tante passo no âmbito
das relações econômi-

cas internacionais, ao conseguir
adicionar a temática cambial à
pauta dos temas de discussão na
Organização Mundialdo Comér-
cio (OMC), como reportou Ja-
mil Chade neste jornal (OMC dis-
cute ‘guerra cambial’ a pedido do
Brasil, 11/5, B9).

É verdade que o fato de intro-
duzir o tema na agenda não ga-
rante resultados, muito menos
imediatos, como reconhece o
embaixador brasileiro na OMC
Roberto Azevedo. Há países con-
trários à inclusão do tema, como
EUA e, principalmente, China.

A discussão do assunto no âm-
bito dos órgãos multilaterais é
oportuna e o governo brasileiro
faz bem em tomar essa iniciati-
va, que deve também se esten-
der ao G-20 e ao Fundo Monetá-
rio Internacional (FMI). A eco-
nomia mundial apresenta um
quadro de desordem monetária
e cambial,especialmente agrava-
da depois da crise de 2008/2009.
Desvalorizações cambiais, as-
sim como emissões de moeda,
como fez no final do ano passa-
do o Federal Reserve (Fed), têm
provocado distorções na compe-
titividade internacional. As ta-
xas de juros muito baixas nos
EUA, na Europa e no Japão têm
estimulado um brusco reposicio-
namento dos portfólios. A opera-
ção carry trade, a arbitragem en-
tre taxas de câmbio e de juros,
desloca fluxos de capitais para
países que praticam taxas de ju-
ros mais altas, o que provoca a
valorização das suas moedas.

Do outro lado, a China definiu
há décadas uma estratégia de
câmbio desvalorizado – o que re-
luta em alterar – como fatorprin-
cipal da sua competitividade. Is-
so é também agravado por práti-
cas desleais na produção e no co-
mércio internacional, como des-
respeito às patentes e proprieda-
de intelectual, meio ambiente,

utilização do “dumping social” e
outras distorções.

Diferentes análises interna-
cionais apontam para o yuan chi-
nês subvalorizado em cerca de
40%, relativamente ao dólar nor-
te-americano, enquanto o real
está sobrevalorizado em cerca
de 20%. Isso, na prática, signifi-
ca que somente pelo aspecto do
câmbio o custo de um produto
fabricado na China, expresso
em dólares norte-americanos,
que é a base de comparação in-
ternacional, é cerca de 60% me-
nor que o produzido no Brasil,
sem considerar os outros fato-
res de competitividade.

Muitos outros países têm se
aproveitado da conjuntura para
fortalecer suaposição competiti-
vadesvalorizando sua moeda co-
mo fator de incentivo às exporta-
ções e proteção à produção do-
méstica. É uma forma de criar
um antídoto para os efeitos da
crise, visando principalmente à
retomada da atividade, além de

preservar emprego e renda, na
linha “empobreça seu vizinho”.

Todas as disparidades aponta-
das transformam as negocia-
ções comerciais no âmbito mul-
tilateral numa verdadeira peça
de ficção. O nível de alíquotas
de proteção aduaneira, nas
quais se baseiam as rodadas de
negociação, é amplamente supe-
rado pelos artifícios monetários
e cambiais.

A OMC sucedeu o Acordo Ge-
ral de Tarifas e Comércio (Gatt)
em 1995, no auge da globaliza-
ção, incorporando vários novos
temas correlatos ao comércio in-
ternacional. Isso a diferencia
das instituições criadas a partir
da Conferência de Bretton
Woods (1944), como o FMI e o
Banco Mundial, que permanece-
ram basicamente com os mes-
mos instrumentos desde que fo-
ram criados, apesar da enorme
transformação da economia
mundial nos últimos 30 anos,
agravadas recentemente com os

efeitos da crise. No entanto, a
problemática cambial e os te-
mas macroeconômicos ainda re-
presentam verdadeiro tabu na
agenda das negociações interna-
cionais. A emergência da China,
e o seu peso na economia mun-
dial, é outro aspecto que requer
uma mudança de abordagem.

Ainda no âmbito das negocia-
ções internacionais prevalecem
temas não solucionados, como
os subsídios praticados pelos eu-
ropeus e o protecionismo do
mercado norte-americano, que
são de grande relevância para os
países que pretendem aplicar
sua participação naqueles gran-
des mercados.

O Brasil faz bem em protago-
nizar a discussão do tema cam-
bial nos órgãos multilaterais, as-
sim como reiterar as demais dis-
torções. Faz-se necessária uma
nova ordem econômica interna-
cional que regule tanto os aspec-
tos macroeconômicos, como a
questão cambial, quanto as de-
mais disparidades nas práticas
de comércio.

Isso, no entanto, não nos exi-
me de conduzir e implementar
uma agenda interna a ser traba-
lhada. Vários dos fatores de com-
petitividade sistêmica, como tri-
butos, custos de administração,
logística e infraestrutura, são
maiores no Brasil do que nos de-
mais países, como atestam vá-
rios rankings internacionais.
Além disso, os aspectos macroe-
conômicos fundamentais como
câmbio e juros precisam levar
em conta o cenário internacio-
nal e ser adequados à nova reali-
dade. Também será oportuno fo-
mentar as políticas de competiti-
vidade (políticas industrial, co-
mercial e tecnológica/inovacio-
nal), para fortalecer e criar no-
vas competências. Esse é o desa-
fio da Política de Desenvolvi-
mento Produtivo (PDP 2), ora
em elaboração pelo governo.
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O s brasileiros falam de
muitos modos. Há al-
guns programas de rá-
dio no Nordeste que

são simplesmente incompreen-
síveis para os paulistas. Um lin-
guajar gaúcho bem cantado soa
difícil em Manaus. Mas, quando
se trata de estudar Matemática
ou Ciências, todos os alunos bra-
sileiros precisam saber o portu-
guês, digamos, oficial, a chama-
da norma culta. Ou, ainda, quan-
do uma companhia de Tecnolo-
gia da Informação (TI) lança um
novo produto, uma máquina têx-
til, por exemplo, o manual estará
escrito no português normatiza-
do, o dos dicionários.

Logo, as escolas brasileiras de-
vem ensinar esse português, cer-
to? Não é bem assim – é o que
estão dizendo professores e lin-
guistas alinhados na tese de que
não há o certo e o errado no uso
da língua. Há apenas o adequado
e o inadequado. Assim, “nós pe-

ga o peixe” não está errado. E se
alguém disser que é, sim, errado,
estará cometendo “preconceito
linguístico”.

Essa tese se encontra no livro
Por Uma Vida Melhor, da Cole-
ção Viver, Aprender (Editora
Global), que foi adotado, com-
prado e distribuído pelo Ministé-
rio da Educação a milhares de
alunos. Daí a polêmica: trata-se
de um livro didático, não apenas
de uma obra de linguística.

Mas a polêmica está tomando
caminhos equivocados. O pes-
soal favorável a essa tese argu-
menta com a variedade da língua
falada e com a evolução perma-
nente da língua viva, acrescen-
tando algumas zombarias com o
que consideram linguajar culto,
das elites, mas que não passa de
um falar empolado.

Um velho amigo se divertia fa-
zendo frases assim: “ele saiu em
desabalada carreira pela via pú-
blica”, em vez de “ele foi correr”
ou “fazer jogging”.

Brincadeiras. No entanto, um
aluno de 15 anos deveria rir dessa
brincadeira.

O que o senhor acha, caro lei-
tor? O aluno médio de uma esco-

la pública brasileira perceberá o
jogo com aquelas palavras? En-
tenderá sem esforços que se tra-
ta de um modo rococó de dizer
algo simples?

Eis o equívoco em que nos es-
tamos metendo. Em vez de to-
mar como prioridade absoluta o
ensino da língua “oficial”, aque-
la na qual vêm escritos os jor-
nais, os manuais de TI, os livros
de Matemática e os de Ciências,
abre-se um debate para dizer
que as crianças brasileiras po-
dem falar e escrever “os menino
pega os peixe”.

É claro que podem. Mas preci-
sam saber que esse não é o corre-
to. E, se não souberem o correto,
não poderão ler aquilo que os vai
preparar para a vida profissional
e para a cidadania.

Vamos falar francamente:
uma pessoa que se expressa mal,
que conhece poucas palavras e
poucas construções, é uma pes-
soa que pensa mal, que com-
preende pouco.

Os alunos de Xangai foram
muito bem no Programa Inter-
nacional de Avaliação de Alu-
nos (Pisa, na sigla em inglês) – o
teste internacional para jovens

do ensino médio, aplicado pela
Organização para Cooperação
e Desenvolvimento Econômico
(OCDE). A prova avalia o conhe-
cimento da língua, Matemática
e Ciências. Na imensa China,
entre 1,35 bilhão de habitantes,
falam-se muitas línguas e mui-
tos dialetos. Mas há uma língua
oficial, escrita e falada, na qual
os chineses estão alcançando
posições de ponta na ciência e
na tecnologia. Ensinam a língua
intensamente.

Os alunos brasileiros vão mal
no Pisa. Apresentam baixíssimo
índice de compreensão de tex-
tos. Não sabem Português, e es-
se é um problema social e econô-
mico. A baixa educação simples-
mente condena à pobreza.

Dizer aos meninos, em livros
didáticos, que “nós pega o pei-
xe” está certo não é apenas um
equívoco, é um crime. E discutir
essas teses é perda de tempo,

energia e dinheiro.
É como se tivessem desistido.

Como não se consegue ensinar o
Português, então vale o modo er-
rado. E quem pensa diferente é
preconceituoso. E então não pre-
cisa ensinar mais nada, não é
mesmo?

Nossos professores, educado-
res e linguistas deveriam concen-
trar seus esforços num tema: co-
mo ensinar a língua culta para
todos os alunos das escolas pú-
blicas e rapidamente. Consegui-
do isso, depois que nossas notas
no Pisa alcançarem os primeiros
lugares, então, tudo bem, vamos
discutir as variações e os modos
populares.

Nada de mais. O ex-vice-presi-
dente da República e ex-senador
Marco Maciel tem certamente
uma ampla experiência política
para transmitir. Mas não em as-
suntos de turismo e trânsito na
cidade de São Paulo.

Mesmo assim, o prefeito Gil-
berto Kassab o nomeou conse-
lheiro da São Paulo Turismo e da
Companhia de Engenharia de
Tráfego (CET), cargos que exi-
gem uma reunião mensal e pa-

gam R$ 6 mil ao mês, cada.
Maciel aceitou. E desistiu das

vagas na quinta-feira, 15 dias de-
pois de ter sido nomeado. Disse
que vai continuar lutando pelos
“princípios sociais-liberais”.

O prefeito não falou nada. No-
meou, desistiu, pronto, não tem
nada de mais.

E, entretanto, os dois políti-
cos revelaram um total descaso
pelo cidadão (e contribuinte)
paulistano.

O trânsito em São Paulo é um
desastre. A cidade se pretende
de “turismo de negócios”, mas
não tem hotéis nem centros de
convenção suficientes nem está-
dio para a Copa do Mundo. Não
há nenhum programa estrutural
do prefeito para esses dois garga-
los da metrópole.

Ou seja, nem Kassab poderia
ter nomeado nem Maciel ter con-
cordado. Só desistiram porque
pegou mal na imprensa. Ne-
nhum pedido de desculpas. Da-
nem-se os moradores presos no
trânsito.
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Os subsídios chineses
absolvidos

E nquanto um prolonga-
do impasse paralisa a
Rodada Doha, o meca-
nismo de solução de

controvérsias da Organização
Mundial do Comércio (OMC)
vai sendo crescentemente acio-
nado pelos países-membros pa-
ra dirimir disputas e interpretar
regras e disciplinas aplicáveis às
políticas nacionais. O recente
desfecho de um caso envolven-
do China e Estados Unidos é ilus-
trativo desse processo, e a deci-
são da OMC pode ter importan-
tes implicações sistêmicas – e
não apenas para as relações bila-
terais entre os dois países envol-
vidos – no futuro.

Para ingressar na Organização
Mundial do Comércio, a China
estabeleceu um programa de re-
moção de barreiras comerciais e
de abertura de mercado em mui-
tos setores produtores de bens e
serviços. Concordou, ademais,
em rever e reformar sua estrutu-
ra legal com o objetivo de confe-
rir transparência e previsibilida-
de aos negócios e às transações
comerciais com o exterior.

Assumiu, ainda, uma série de
compromissos de disciplina-
mento – e, em alguns casos, de
eliminação – de programas de
subsídios industriais. Nessa
área, o primeiro grande episódio
de questionamento das políticas
chinesas teve como protagonis-
ta os Estados Unidos, que impu-
seram medidas compensatórias
(antissubsídios) contra diver-
sos produtos industrializados
originários da China.

Os chineses reagiram, abrin-
do um caso contra os Estados
Unidos na OMC. Acionaram o
mecanismo de solução de con-
trovérsias da organização e a dis-
puta teve seu desfecho, em mar-
ço deste ano, com a divulgação
do relatório do Órgão de Apela-
ção – instituição a que os países
envolvidos nas disputas podem
recorrer após a publicação das
recomendações do painel.

Os Estados Unidos fundamen-

taram a aplicação das medidas
de defesa comercial na tese de
que bancos comerciais públicos
e as empresas de propriedade
do Estado chinês, fornecedoras
de insumos para os produtores/
exportadores investigados, po-
deriam ser caracterizados como
“órgãos públicos”.

Assim caracterizados, seria
possível invocar o Acordo sobre
Subsídios e Medidas Compensa-
tórias da organização para ques-
tionar eventuais benefícios con-
cedidos pelos “órgãos públi-
cos” – alvo das disciplinas do
acordo – a empresas privadas e
para justificar as medidas com-
pensatórias adotadas pelos Es-
tados Unidos.

As políticas industriais chine-
sas têm sido tema de alto poten-
cial conflitivo nas relações en-
tre a China e seus principais par-
ceiros comerciais. Questiona-
se o papel dos bancos públicos e
das empresas estatais na gera-
ção, por meio de bens e serviços

subsidiados, de condições artifi-
ciais de competitividade para as
exportações chinesas.

No entanto, a complexidade
das relações entre os setores es-
tatal e privado na China dificul-
ta a caracterização como “ór-
gãos públicos” de entes e empre-
sas que muitas vezes atuam co-
mo braços operacionais da polí-
tica industrial.

É tal caracterização que a quei-
xa dos Estados Unidos preten-
dia obter ao recorrer à OMC,
cujas regras de comércio têm co-
mo alvo as práticas e políticas
governamentais, mas não se
aplicam à implementação de
compromissos comerciais en-
tre partes privadas.

A recomendação emanada do
relatório do painel do órgão de
solução de controvérsias dava
ganho de causa aos Estados Uni-
dos, tendo o painel concluído
que o termo “órgão público” sig-
nifica “qualquer entidade con-
trolada pelo Estado”. No entan-

to, o Órgão de Apelação rever-
teu tal conclusão no caso das em-
presas estatais chinesas, consi-
derando que apenas o fato de
certas empresas serem de pro-
priedade do governo chinês não
seria suficiente para considerar
essas empresas como “órgãos
públicos”.

Na visão do Órgão de Apela-
ção, para se caracterizar a atua-
ção de um “órgão público”, ha-
veria que se obter evidências de
que a entidade “possui, exerci-
ta ou é imbuída de autoridade
governamental” e exerce fun-
ções de governo. Os Estados
Unidos não teriam sido capazes
de prover tais evidências no
que se refere às empresas esta-
tais chinesas.

Já no caso dos bancos comer-
ciais públicos, o Órgão de Apela-
ção confirmou a conclusão do
painel de que, com base nas evi-
dências produzidas relaciona-
das ao papel do Estado chinês
nas atividades do setor bancá-
rio, essas entidades poderiam,
de fato, ser consideradas como
“órgãos públicos”.

Os padrões estabelecidos pe-
la decisão do Órgão de Apelação
para a comprovação de que um
ente estatal é um “órgão públi-
co” para fins de aplicação de me-
didas compensatórias são eleva-
dos, especialmente tendo em
vista o baixo grau de transparên-
cia das políticas chinesas.

Decisões do Órgão de Apela-
ção não criam jurisprudência,
mas o precedente criado pode
significar um incentivo para que
as políticas industriais chinesas
continuem a operar por intermé-
dio de mecanismos e instrumen-
tos híbridos e pouco transparen-
tes e que se beneficiam da indefi-
nição nas fronteiras entre o pú-
blico e o privado.

O precedente pode, também,
fortalecer, nos Estados Unidos,
as correntes políticas favoráveis
a que o país recorra a instrumen-
tos de política unilaterais – e
não negociados – para lidar com
o “problema chinês”.
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Câmbio, competitividade
e a OMC

Dizer em livros didáticos
que ‘nós pega o peixe’
está certo não é apenas
um equívoco, é um crime

Se pelo menos ensinassem Português

Decisão na OMC pode
incentivar indefinição
nas fronteiras entre o
público e o privado

A problemática cambial e
temas macroeconômicos
ainda são tabu na agenda
das negociações

Text Box
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