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lenta". Esses são argumentos de diplomatas em encontros de terceiro escalão,
não um discurso de chefe de estado. O
protecionismo é nocivo quando adotado por países, sejam eles desenvolvidos
ou em desenvolvimento.
Atacar os ricos é terceiro-mundismo que teve lugar quando ainda existia
a bipolaridade da Guerra Fria. Agora é
água com açúcar. Dilma quis responder
a Ron Kirk. representante comercial
americano, que, em carta a Antonio Patriota. chanceler brasileiro, reclamou do
aumento das tarifas de importação do
Brasil, que ele qualificou de "medidas
protecionistas". Elevar de uma só tacada para até 25% as tarifas de 100 itens

o

tig

ar

e

st
de
ão
aç
ut
iliz
A

ra

siv
a

durante encontro
na Assembleia
da ONU, em Nova
York: troca de
acusações sobre o
protecionismo no
comércio externo
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esmo repudiando os "atos
de terrorismo que vitimaram
diplomatas americanos na
Líbia", a presidente Dilma
Rousseff usou parte dos 24 minutos de
seu discurso, na semana passada, perante a Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) para
criticar o "preconceito islamofóbico
dos países ocidentais". Os jargões generalistas emitidos pela presidente brasileira sobre geopolítica não tiveram
a mínima repercussão — principalmente porque nunca houve na historia
recente tanta tolerancia religiosa, tantos afagos políticos aos países islâmicos e ate' cegueira em relação aos movimentos dos grupos radicais. Repercutiram bem mais as afirmações de Dilma
de natureza econômica: "Não podemos
aceitar que iniciativas legítimas de defesa comercial por parte dos países em
desenvolvimento sejam injustamente
classificadas como protecionismo. O
protecionismo e todas as formas de manipulação do comércio devem ser combatidos. pois conferem maior competitividade de maneira espúria e fraudu-

s

Na ONU, Dilma ataca os países ricos
que manipulam o comércio, mas se
cala sobre o protecionismo brasileiro

importados como fez o Brasil não é
propriamente um incentivo ao comércio internacional, mas é protecionismo? Disse Patriota sobre Kirk: a carta é
"injustificável e inaceitável, tanto no
conteúdo como na forma". Para Dilma.
o Brasil agiu em "defesa legítima".
Protecionismo "espúrio e fraudulento",
segundo ela. é o que fazem os bancos
centrais dos países ricos ao injetar bilhões em suas economias levando à
"valorização artificial" da moeda dos
países em desenvolvimento.
É inútil apontar o dedo para os ricos
— quando há tanto por fazer no Brasil
internamente (veja a Carra ao Leitor,
na pág. 13). Primeiro, porque eles não
vão deixar de fazer o que acham certo
por ouvir conselhos ou temer críticas de
outros países. Segundo, porque eles têm
a força. O Brasil é uma das economias
mais fechadas do mundo e tem parcela
indigente do comércio mundial — pouco mais de 1%. Se os bancos centrais
dos países ricos não atuarem para evitar
a recessão, eles perdem, mas o Brasil
perde muito mais, pois depende, em
36% das suas exportações, do mercado
consumidor delas. Mais persuasivo seria
fazer como o personagem de Humphrey
Bogan no filme Casablanca, quando
acusado pelo coronel nazista de estar
sempre ao lado dos mais fracos, da raposa: "Eu entendo o ponto de vista dos
cães de caça também".
•
Fonte: Veja, São Paulo, ano 45, n. 40, p. 80, 3 out. 2012.

