
Em uma crítica direta à política
expansionista dos países desen-
volvidos, a presidente Dilma
Rousseff abriu ontem a 67ª As-
sembleia Geral das Nações Uni-
das (ONU) com um discurso en-
fático em defesa dos países
emergentes, especialmente do
Brasil. Respondeu às críticas so-
bre as atuais políticas brasileiras
terem conteúdo protecionista e
reforçou o tom para pedir refor-
mas nos desgastados organis-
mos multilaterais.

“Não podemos aceitar que
medidas comerciais legítimas
de defesa dos países em desen-
volvimento sejam injustamente
classificadas de protecionis-
mo”, afirmou Dilma, a primeira
líder a falar no encontro anual
da ONU em Nova York.

A presidente ressaltou que o
uso deste tipo de medidas faz
parte das regras da Organização
Mundial do Comércio (OMC).
Dilma também atacou o prote-
cionismo e todas as formas de
manipulação comercial, entre
elas a política monetária das na-
ções mais ricas do mundo, que
provocou “uma valorização ar-
tificial das moedas dos países
emergentes”.

“A grave crise econômica
que teve início em 2008 assu-
miu perfis novos e preocupan-
tes. A escolha de políticas fis-
cais ortodoxas piorou a reces-
são nas economias desenvolvi-
das, com repercussões nos paí-
ses emergentes”, disse a presi-
dente, que também exigiu medi-
das para estimular o investimen-
to e a demanda, que classificou
como indispensáveis para frear
a recessão e garantir o cresci-
mento econômico.

“O discurso destacou a forma-
lização de uma perspectiva indi-

vidualista, que começa a apon-
tar para a tendência de o mun-
do passar por um processo de
desglobalização”, afirma Mar-
cos Troyjo, diretor do BRICLab
da Universidade Columbia, de
Nova York. “É clara a intenção,
não só do Brasil como também
dos demais países emergentes,
de fomentar o conteúdo local.”

É neste contexto que Brasil e
Estados Unidos travam uma du-
ra batalha comercial, depois da
decisão do governo brasileiro
de elevar as tarifas de importa-

ção de 100 produtos (leia mais
na página ao lado). Segundo a
UE, as medidas protecionistas
de alguns países do Mercosul di-
ficultam a possibilidade de al-
cançar um acordo de livre co-
mércio entre ambos os blocos.

O Brasil e outros grandes paí-
ses emergentes vêm sofrendo
desde o início da crise econômi-
ca uma forte pressão sobre suas
moedas por causa da política
monetária expansionista, prin-
cipalmente nos Estados Unidos,
para enfrentar a recessão. Tal

política causa a valorização das
divisas desses países, prejudi-
cando suas exportações.

“Os emergentes hoje podem
se colocar em uma posição mais
confortável para cobrar dos paí-
ses ricos uma resposta em rela-
ção à crise. Não é algo novo, mas
foi reforçado no discurso da pre-
sidente Dilma de maneira enfáti-
ca”, afirma Marcelo Zorovich,
professor do curso de Relações
Internacionais da ESPM.

Da mesma forma, destaca Zo-
rovich, a presidente brasileira

também pode exigir reformas
nos organismos multilaterais.
Criados no pós-guerra, esses ór-
gãos têm hoje a necessidade de
terem seus papéis revistos para
reverter o quadro de fragilidade
que enfrentam, explica orovi-
ch. “A crise iniciada em 2008
mostrou que é necessário refor-
mar os mecanismos da gover-
nança econômica mundial. Na
verdade, isto até hoje não foi in-
tegralmente implementado”,
declarou Dilma Rousseff em seu
discurso. ■ Com agências
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Dilma critica política de países
ricos para combater a crise

“ “ “ “ “

Em discurso na abertura da Assembleia da ONU, presidente brasileira defendeu o país diante dos parceiros

As principais
lideranças do mundo
desenvolvido ainda
não encontraram o
caminho que articula
ajustes fiscais e
estímulo à demanda

A política monetária
não pode ser a
única resposta para
resolver o crescente
desemprego, o
aumento da pobreza
e o desalento

É urgente a
construção de
um amplo pacto
pela retomada
coordenada do
crescimento
econômico global

O protecionismo e as
formas de manipular
o comércio devem
ser combatidos, pois
conferem maior
competitividade de
maneira fraudulenta

A austeridade,
quando isolada do
crescimento,
derrota a si mesma.
A opção do Brasil tem
sido a de enfrentar
esses desafios

AS PALAVRAS DE DILMA
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 26 set.  2012, Primeiro Caderno, p. 4.




