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Fortalece-se a opi-
nião comum de
que a Organização
Mundial do Co-
mércio (OMC)
não tem mais futu-

ro, de que a Rodada Doha está
mortae deque a escolha demais
um diretor-geral é assunto de
menor importância.

Nada mais longe da realidade.
O comércio internacional en-
frenta,atualmente,trêscomple-
xosdesafios.Oprimeiroéamul-
tiplicação de acordos preferen-
cias de comércio, sejam regio-
naisoubilaterais,quevêmcrian-
do um sistema paralelo de re-
grasdecomércioforadecontro-
ledaOMC.Entreessasnovasre-
gras: investimento, concorrên-
cia,meioambienteepadrõestra-
balhistas.Maispreocupanteain-
da é a clara estratégia dos EUA
de matar a Rodada Doha, uma
vez que não conseguiram arran-
car dos países emergentes o
acesso a mercados que deseja-
vam para suas exportações.

A estratégia, no entanto, não
parou por aí. Os EUA resolve-
ramisolarosBricseoutrosemer-
gentes recalcitrantes e partiram
paraacriaçãodedoismega-acor-
doscomerciais:aParceriaTrans-
Pacífico (TPP) e a Parceria de
Comércio e Investimento Tran-
satlântica (TTIP). A TPP tem
por objetivo disputar a influên-
cia da China na região do Sudes-
te da Ásia, bem como o comér-
cio regional em franco cresci-
mento.ATTIPémaisameaçado-
ra.Temporobjetivoacoordena-
çãoentreEUA e UniãoEuropeia
para criar um sistema de regras
que comandem o comércio in-
ternacional do presente século.
Asáreasprioritáriasserão:servi-
ços, propriedade intelectual,
subsídios, medidas sanitárias e
normas técnicas.

O segundo desafio é o fortale-
cimento das cadeias globais de
valor, coordenadas pelas trans-
nacionais sem fronteiras, que
buscam sempre maior competi-
tividade,equeconsideramasre-
grastradicionaisdaOMC,basea-
dasemtarifas,antidumpingere-
gras de origem, como fontes de
custos e barreiras ao comércio.
Ou seja, querem uma nova
OMC, centrada em temas deco-
mércio como investimentos,
concorrência,serviçoseproprie-
dadeintelectualepadrõesclimá-
ticos (privados).

A globalização é um fenôme-
no irreversível, acontece que

tais regras criariam uma OMC
centrada nos interesses dos paí-
ses desenvolvidos, mas que se
tornaria desbalanceada por só
defender seus interesses. Mais
preocupante ainda, as transna-
cionaisqueremsubstituirasolu-
ção de conflitos por mecanis-
mos de arbitragem, por serem
mais rápidos que os longos pro-
cessos de solução de controvér-
sias da OMC. Com isso, perde-
setodaaconstruçãodeinterpre-
tação e jurisprudência da OMC.

O terceiro desafio é a questão
dosimpactosdocâmbionosins-
trumentosdecomércio.Umave-
rificaçãoatentadocenáriointer-
nacional constatará que a maio-
ria dos países exportadores está
desvalorizada e grande parte
dos países com problemas está
valorizada. Resultado: o instru-

mento de tarifas acaba sendo
anulado para os valorizados
(Brasil e europeus mediterrâni-
cos), enquanto os desvaloriza-
dos(EUA,México,Chinaeeuro-
peus nórdicos) oferecem subsí-
dios para suas exportações. Ou-
tros instrumentos importantes
contrapráticasilegais,comoan-
tidumping e antisubsídios, vi-
ram pó diante da magnitude dos
desalinhamentos cambiais
atuais. Insistir em que o assunto
é do Fundo Monetário Interna-
cional (FMI) é a estratégia dos
que se beneficiam com a situa-
ção atual. O FMI não é a OMC e
nãotem dentes (tribunal) como
a OMC. Seus membros nunca
julgaram e jamais julgarão qual-
quer dos seus integrantes como
manipuladores de câmbio. A so-
lução da OMC não deve depen-
der do FMI para determinar se
um país é manipulador ou não.
Bastaria verificar se um país, via
câmbio, não estaria frustrando
os objetivos da OMC, desvir-
tuando suas regras. Se tal práti-
cafosseconstatada,seriapermi-
tida a neutralização dos desali-
nhamentos cambiais que frus-
trassem tais objetivos, por meio
de medidas tipo antisubsídios.

Diante de tão sérios desafios,
a política de isolamento do Bra-
silnocomérciointernacionalde-
veria ser repensada e a negocia-
ção de novos acordos preferen-
ciais, colocada como agenda

prioritária na pauta da política
de comércio exterior do País. O
momento exige que se repen-
semnãosóacordoscomaUnião
Europeia, mas também acordos
com os EUA, Canadá e México,
além da América do Sul. A posi-
ção recalcitrante da Argentina
não pode mais impedir movi-
mentos do Brasil. Acordos com
oMercosulpodemserpensados
como um regime integrando
quatro pacotes diferentes, con-
vergindo para um objetivo co-
mum de longo prazo.

A opção isolacionista atual re-
presenta três sérios perigos: fi-
car de fora das preferências, ser
comido pelos concorrentes e,
pior, passar a ser um rule taker,
ouseja,umsimplesseguidordas
normas decididas por outros.
Num mundo de tarifas reduzi-
das, quem determina a regra
controla o mercado.

A estratégia dos EUA é clara:
enfraquecer a OMC e, junto
com a União Europeia, contro-
laraelaboraçãodasnovasregras
de comércio do século atual. O
que não está claro é como, com
essaestratégia,EUAeUniãoEu-
ropeia irão enfrentar a China,
uma economia híbrida, que,
com imensas reservas, empre-
sas estatais em todos os setores,
financiamentos sem limites e
câmbio desvalorizado, conse-
gue, de forma muito eficiente,
burlar todas as regras da OMC.

Anteestequadro,aescolhado
novodiretor-geraldaOMCsere-
vestedefundamentalimportân-
cia. O candidato mexicano, com
suaexperiênciapassada,nãopo-
deráserneutrodiantedossérios
desafios que terão de enfrentar
os países emergentes. O Brasil
não pode ficar passivo num mo-
mento como este. Roberto Aze-
vêdoéonomecerto,nomomen-
to certo. Conhece profunda-
menteosmeandrosdasnegocia-
ções internacionais, as deman-
das dos países desenvolvidos e,
muito mais, as dificuldades dos
países em desenvolvimento. É o
único que pode construir o con-
senso necessário para salvar o
multilateralismo.

O Brasil precisa repensar
sua política de comércio exte-
rior. E o fortalecimento da
OMC é fundamental para os
seus interesses.

✽

PROFESSORA DA ESCOLA DE ECONO-

MIA DA FGV, É COORDENADORA DO

CENTRO DE COMÉRCIO GLOBAL

H áotempodacrí-
tica e há o tem-
po do elogio.
Mudanças de-
vem ser não
apenas consta-

tadas, mas bem-vindas. Ilude-
se quem pensa que uma mesma
postura, sobretudo quando ei-
vada de preconceitos ideológi-
cos, deve ser mantida a qual-
quer custo, sob pena de produ-
zirefeitos nocivosao País. O go-
vernoDilmaRousseff,noMinis-
tériodoDesenvolvimentoAgrá-
rio (MDA) e, principalmente,
via Incra, tem dado mostras de
atitudes cada vez mais técnicas
e menos ideologizadas.

Se anteriormente o Incra era
um foco de radicalismo agrário
que procurava infernizar a vida
dos produtores rurais, prejudi-
cando a agricultura e a pecuá-
ria, atualmente se observa uma
mudança voltada para o inte-
resse maior dos brasileiros em
geral. Nada ganha quem radica-
liza. Tudo ganha quem se abre
ao diálogo.

Se antes era literalmente im-
pensável um diálogo entre o In-
cra e a Confederação Nacional
da Agricultura (CNA), esse se
tornou corriqueiro, com visitas
recíprocas e tentativas de mú-
tua compreensão. Permanecer
vendo esse órgão governamen-
tal como um centro de obstácu-
los e controvérsias da vida rural
significa desconhecer a própria
realidade. O diálogo, por corri-
queiro, não pode ser desconhe-
cido. Ao contrário, é o signo de
amadurecimento do País.

Os que se aferram a precon-
ceitos não souberam perceber
aatitudeinovadoradapresiden-
te Dilma não só ao denunciar a
existência de uma “favelização
rural”nos assentamentosda re-
forma agrária, como ao propor
uma nova política – que deveria
estarvoltadaparaaprodutivida-
de dosassentamentos rurais, ti-
rando-os da situação de miséria
e penúria, dotando-os de meios
paraum futuro de predominân-
cia e desenvolvimento da agri-
cultura familiar. Rompeu com
coragemumainérciaquesepro-
pagava por vários anos.

Houve críticas de que o atual
governo estaria abandonando a
reforma agrária pela diminui-
çãodas desapropriações.Trata-
se de qualificar os assentamen-
tos existentes. Assentados de-
vem ser apoiados para que se
tornem agricultores familiares,

detenham títulos de proprieda-
demedianteemancipaçõese te-
nhamcondiçõesfavorecidaspa-
ra o crédito rural e para a aquisi-
ção de sementes e maquinário.
Assentados devem estar inte-
grados à economia de mercado.

O Incra está hoje também de-
senvolvendo uma nova agenda
de “governança fundiária”, vol-
tada para a segurança jurídica
dos empreendedores rurais. Se
há algo que as pessoas envolvi-
das no mundo das finanças e da
indústria não viam, por viven-
ciarem outra realidade, é que a
insegurança paira sobre a agri-
cultura,apecuáriae oagronegó-
cio em geral. E é precisamente
essa questão que está sendo ob-
jeto de atenção especial.

Com efeito, muitas vezes foi
observado corretamente que a
extensão do Brasil não bate
com os registros dasproprieda-
des rurais, como se o conjunto
destas não devesse coincidir
com os limites de nossas fron-
teiras. Haveria dois Brasis, o fí-
sico e o cartorial. Os detento-
res de direitos legítimos devem
ser reconhecidos. Note-se que
essa mesma preocupação se es-
tá traduzindo num trabalho ex-
tremamente importante leva-
do a cabo pelo Conselho Nacio-
nal de Justiça (CNJ), verifican-
do, analisando e propondo me-
didas de alterações nos regis-
tros de imóveis do País. Deve

haver um único Brasil!
O trabalho do Incra está aqui

focadoemtrêspontos:1)Forne-
cimento de novos produtos e
serviços visando a regularizar
as ocupações e dirimir confli-
tos entre proprietários no que
diz respeito aos limites de suas
propriedades; 2) controle pela
sociedade dos dados cadastrais
e cartográficos, num esforço de
transparência que começa até a
ser acessado eletronicamente;
e 3) novo arranjo institucional
que integre o uso da malha fun-
diáriae dos dados existentesso-
bre o domínio da terra.

Recentemente, a Comissão
de Assuntos Fundiários da
CNA trabalhou em conjunto
com o Incra na simplificação
daanálise dos processos de cer-
tificação de imóveis rurais, tra-

balho esse que contou com o
apoio do Exército Brasileiro.
Hoje já existem mais de 116 mi-
lhões de hectares de imóveis ru-
rais cujos proprietários podem
registrarnos cartórios com a se-
gurança de que não se sobre-
põem a outros.

Uma nova metodologia de
simplificação da certificação
foi implementada em novem-
bro de 2012. Os resultados são
visíveis: de 25 análises diárias, o
número saltou para 140 imó-
veis/dia. Ainda neste semestre
entrará em operações um siste-
ma eletrônico de recepção e
aprovações de imóveis georre-
ferenciados, que permitirá a
aprovaçãoautomática da medi-
ção da propriedade lançada via
internet pelo proprietário ou
profissional contratado. Um
grande gargalo que atormenta-
va a vida dos produtores rurais
começa a ser equacionado.

O Brasil não pode, evidente-
mente, conviver com uma base
de dados parcial e segmentada
no que diz respeito à sua malha
fundiária. Tal convivência é
fonte de insegurança e obscuri-
dades, cujas zonas de sombra
favorecem os que procuram
agir à revelia da lei. É digno de
nota que o novo sistema de cer-
tificação porá as informações
cartográficas à disposição dos
cartórios de imóveis, facilitan-
do e tornando viáveis os regis-
tros. O País terá uma integra-
ção inédita de diferentes bases
de dados, com menor burocra-
cia e maior transparência, gra-
ças a esse trabalho conjunto da
CNA, do Incra, do Exército, do
Ministério da Agricultura e Pe-
cuária e do CNJ.

De um lado e de outro há os
quese recusam a reconhecerto-
do um novo trabalho em curso.
Há os que desconhecem a exe-
cução dessa nova política, vol-
tada para o acesso público de
dados, a transparência, a efi-
ciência e o controle social exer-
cido pelos próprios proprietá-
rios; e há os que seguem apos-
tando na radicalização do pro-
cesso político, procurando ins-
trumentalizar o Incra e o MDA.

Olhar ideologicamente para
o passado e desconhecer o pre-
sente impede o caminhar para
o futuro.
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Luiz Carlos Mesquita (1952-1970)

José Vieira de Carvalho Mesquita (1959-1988)
Julio de Mesquita Neto (1969-1996)
Luiz Vieira de Carvalho Mesquita (1959-1997)

Américo de Campos (1875-1884)
Nestor Rangel Pestana (1927-1933)
Plínio Barreto (1927-1958)

Olhar o
presente

Fórum dos Leitores

Procura-se um diretor
para a OMC

GOVERNO DILMA
Mais e melhor...

A presidente Dilma Rousseff
afirma que pode “fazer mais e
melhor”. Mais inflação, mais es-
tragos na Petrobrás, mais irres-
ponsabilidade fiscal, mais aban-
dono dos investimentos, mais
importações de combustíveis e
lubrificantes, mais desperdícios
do BNDES com empresas privi-
legiadas, mais déficit comercial,
mais tolerância à corrupção e à
violência, mais abandono da
educação e da saúde, mais tole-
rância com os desmandos de paí-
ses amigos – Venezuela, Bolívia,
Cuba, Argentina, Equador, Irã –,
mais ministros e ministérios,
verdadeiros celeiros de boba-
gens, mais assessores do tipo
Marco Aurélio “Delirante” Gar-
cia, mais tentativas de reprimir
a imprensa livre, mais tentativas
ditatoriais que objetivam subme-
ter a competência e a autorida-
de do nosso Poder Judiciário ao
deteriorado Legislativo para li-

vrar a cara dos mensaleiros con-
denados, mais livrinhos de auto-
promoção do tipo 10 Anos de Go-
vernos Pós-Neoliberais no Brasil:
Lula e Dilma?! Bem, se eu enten-
di, ela diz que vai fazer mais,
mas será possível fazer melhor?
FLAVIO C. GERALDO
madflavio@uol.com.br
São Paulo

Falta de imaginação

O PT, cansado, desmoralizado,
desavergonhado e sem criativi-
dade, plagia Eduardo Campos
(PSB) descaradamente. Se pode
“fazer mais e melhor”, por que
já não fez em mais de dez anos?
IVAN BERTAZZO
bertazzo@nusa.com.br
São Paulo

A presidente vai mal

A inflação subindo, o tráfico de
drogas desenfreado, o contra-
bando livre, a educação zeran-

do, a saúde sumindo, as indús-
trias quebrando, os impostos al-
tíssimos, o dinheiro desapare-
cendo, a violência sem punição,
e por aí em diante. Um presiden-
te, quando eleito, tem de esque-
cer seu partido e governar o
País, não apenas os companhei-
ros que o elegeram. Nós que
não somos do PT pagamos caro
essa bagunça, com os menores
impondo seus direitos em pre-
juízo das famílias que traba-
lham, os índios criando suas na-
ções, dividindo nossa Pátria. Es-
tá na hora de a presidente se
lembrar de que deve governar o
Brasil.
ANTÔNIO CARLOS F. RAINHO
caipiramoderno@ibest.com.br
São Paulo

Discurso antecipado

O discurso da presidente Dilma
no 1.º de Maio foi feito com mui-
to otimismo, esquecendo-se ela
de que todos os indicadores eco-
nômicos do seu governo estão

prejudicados há algum tempo.
Vejamos: inflação em alta; no co-
mércio exterior, queda na balan-
ça comercial; contas públicas de-
sajustadas; produção industrial
em queda livre; baixo nível de in-
vestimentos. Por que, então, ela
se mostrou tão sorridente?
MARCOS ANTÔNIO SCUCCUGLIA
sasocram@ig.com.br
Santo André

O pronunciamento

A pretexto de fazer um pronun-
ciamento no Dia do Trabalho, a
presidenta esquentou o clima
de campanha, cogitando núme-
ros e dados que a recolocam no
rumo da reeleição. Resta saber
se o inimigo maior é a inflação
ou a falta de metas para o cresci-
mento e o desenvolvimento do
Brasil. Matar a inflação não po-
de significar nunca um tiro no
pé da estabilidade da economia,
do crescimento e da melhoria
do poder aquisitivo da popula-
ção. E tudo depende de uma ver-

dadeira reforma tributária.
YVETTE KFOURI ABRÃO
abraoc@uol.com.br
São Paulo

Fanfarronice presidencial

O que estamos presenciando na
condução do nosso país é muito
triste. Será fruto de despreparo
da presidente, que ouve os des-
varios de seus assessores da
área econômica? Ou seria má-fé,
aquela segundo a qual tudo vale
para ganhar uma eleição, até des-
truir os pilares de nossa estabili-
dade e nos brindar com a volta
de problemas como inflação, dé-
ficits nas contas, etc., que não
eram nem mais tema de discus-
são? Má-fé essa misturada com
ideologias bolivarianas que as-
sustam e afastam os investido-
res do Brasil – um país que não
mais é sério nem confiável, on-
de quem pretende fazer um in-
vestimento de longo prazo não
é mais protegido, pois sabe que,
dependendo do humor da presi-

dente, do dia para a noite as re-
gras mudam totalmente. Como
temos visto, quase diariamente
lança um “pacote” para algum
setor da economia. O amadoris-
mo é total, não há uma política
macroeconômica digna do no-
me. E quem vai pagar a conta,
como sempre nesses casos, é o
mais pobre, é a classe média.
Precisamos acordar antes que
seja tarde! Estão levando o País
para o buraco, quando tínha-
mos plenas condições de estar
crescendo 5% com segurança e
sem inflação! O que mais assus-
ta é que as pessoas, na sua imen-
sa maioria, ainda estão aneste-
siadas pela propaganda do go-
verno, que repete inverdades to-
dos os dias. Só não podem es-
quecer é que uma hora será im-
possível esconder a realidade,
ela vai bater à porta e aparecer
na mesa do brasileiro. Aí, po-
dem-se preparar para prestar
contas.
VICTOR LABATE JUNIOR
labate_junior@hotmail.com
Sorocaba
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Hora de elogiar: na
questão agrária, Dilma
rompeu com coragem
uma inércia de anos

Só Roberto Azevêdo
pode obter o consenso
necessário para salvar
o multilateralismo


