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Rodada Doha
beneficia mais os
ricos, diz ONU

GENEBRA

A indústria brasileira vem per-
dendo cada vez mais espaço na
Europa. Dados compilados pe-
la Comissão Europeia e pelo Mi-
nistério do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior
em Brasília apontam que, no pri-
meiro trimestre, o Brasil já so-
ma uma retração 11,5% de suas

exportações para a Europa, na
comparação com o mesmo pe-
ríodo de 2012. O problema é
que, no ano passado, a queda já
foi de 7,7%.

No primeiro trimestre, as ex-
portações de produtos básicos
tiveram uma redução de 9%.
Mas foram os produtos manufa-
turados que mais pesaram na
conta. A queda já chega a quase
20%, redução que só se equipa-
ra à queda de 22% em 2009, o
pior ano do comércio global em
70 anos.

O ápice da exportação brasi-
leira para a Europa foi registra-
da em 2011, com vendas de US$
52 bilhões, valor cinco vezes su-

perior ao registrado em 1990.
Mas grande parte dessa expan-
são ocorreu graças ao aumento
dos preços de commodities.

Pelos números da Comissão
Europeia e do Ministério, o défi-
cit comercial do Brasil com os
europeus chegou a US$ 1,8 bi-
lhão no primeiro trimestre. Se a

tendência for mantida no res-
tante do ano, 2013 deve reverter
14 anos de balança comercial po-
sitiva. O ano ainda caminha,
além disso, para acumular o
pior déficit comercial brasileiro
com o seu maior parceiro desde
que os dados começaram a ser
compilados, em 1989.

A recessão no mercado euro-
peu, a decisão de governos e em-
presas de fecharem as torneiras
e não investir e a queda acentua-
da no consumo de famílias fo-
ram fatores que acabaram con-
taminando o Brasil.

Receio. O que mais preocupa
autoridades no Brasil é que o dé-

ficit não está sendo registrado
apenas com países em crise.
Com a Alemanha, maior econo-
mia do bloco, por exemplo, ex-
portações brasileiras caíram
20%, enquanto as vendas ale-
mãs ao Brasil se mantiveram es-
táveis no início do ano. O resul-
tado é um déficit para o Brasil
que já acumula US$ 2 bilhões.

As exportações para a segun-
da maior economia da Europa,
a França, caíram 5%. No trimes-
tre, o buraco já é de US$ 747 mi-
lhões. Com a terceira maior eco-
nomia da zona do euro, a Itália,
a queda nas vendas nacionais
foi de 3%, somando um déficit
de US$ 500 milhões.

E, se as exportações brasilei-
ras para a Europa sofrem, em-
presas do Velho Continente
continuam expandindo suas

vendas no mercado brasileiro.
Nos três primeiros meses do
ano, as exportações da Europa
para o Brasil aumentaram 2,4%.
Em 2012, elas haviam tido uma
alta de 2,6%.

O resultado dessa combina-
ção de fatores é um cenário radi-
calmente diferente da relação
comercial entre Brasil e Europa
dos últimos anos. 2013 ainda
marcará um forte contraste em
relação ao ano de 2007, quando
o Brasil registrou um superávit
comercial com a Europa de US$
13 bilhões.

Em 25 anos, o maior déficit
brasileiro com a Europa ocor-
reu em 1998, quando o ano ter-
minou com um buraco de US$
1,9 bilhão, praticamente o mes-
mo nível que o Brasil já tem em
2013 com a Europa. / J.C.

Indústria brasileira perde espaço na Europa

MARTIAL TREZZINI/AP

EUA e Europa
exigem uma
OMC ‘para todos’
Países ricos querem evitar que novo diretor defenda só os emergentes;
em discurso, Roberto Azevêdo disse que atuará pelo interesse geral

GENEBRA

Uma liberalização do comércio
agrícola geraria ganhos de até
US$ 32 bilhões à economia mun-
dial e os países ricos, que hoje
mais resistem à abertura, é
quem mais seriam beneficia-
dos. Dados divulgados ontem
pela Conferência da ONU para
o Comércio e Desenvolvimen-
to indicam que a América Lati-
na teria ganhos modestos, de
US$ 1,8 bilhão, valor bem infe-
rior ao que era apontado há
uma década como resultado da
conclusão da Rodada Doha.

No geral, o comércio de bens
agrícolas cresceria 2,5% por cau-
sa da liberalização, ainda que
certos setores tivessem uma ex-
pansão de mais de 26%, como
no caso das carnes.

A ONU admite que um dos
países que mais ganharia em
vendas com uma liberalização
seria o Brasil. Mas, ainda assim,
no geral a expansão de exporta-
ções latino-americanas diante
de uma abertura de mercados
seria de pouco mais de 5%. A Eu-
ropa veria a maior queda das ex-
portações, com a redução dos
subsídios. A contração seria de
1,7% em suas exportações de
bens agrícolas.

Mas, ironicamente, seriam as
economias ricas que mais te-
riam benefícios. Isso porque a
abertura de mercados e a redu-
ção de subsídios significaria
uma produção mais eficiente, a
redução de gastos dos Estados e
a possibilidade de que consumi-
dores tenham acesso a bens
mais baratos.

O resultado disso seriam ga-
nhos de até US$ 5,6 bilhões para
a economia da Europa, US$ 2,3
bilhões para os EUA e mais de
US$ 3,9 bilhões para o Japão,
duas vezes mais que toda a Amé-
rica Latina.

A ONU admite também que
haveria uma mudança da produ-
ção, migrando de países menos
competitivos para os mais com-
petitivos, justamente na Améri-
ca Latina. Nesse caso, o estudo
aponta que a produção mundial
de bens agrícolas sofreria uma
leve redução por causa da que-
da dos subsídios que mantêm
níveis mais elevados nos países
ricos.

Na América Latina, a expan-
são de produção seria de apenas
1,2%. Mas haveria uma queda de
2,2% no Japão e de quase 1% na
Europa. / J.C.

Transição. Roberto Azêvedo (E) cumprimenta Pascal Lamy

Jamil Chade
CORRESPONDENTE / GENEBRA

Estados Unidos e Europa co-
bram do brasileiro Roberto
Azevêdo que não seja um dire-
tor da Organização Mundial
do Comércio (OMC) que ape-
nas sirva aos interesses dos
países emergentes, mas aten-
da também aos interesses
dos ricos, se quiser terminar
seus quatro anos de “gover-
no” com algum êxito.

Ontem, entre aplausos, elo-
gios e até um clima de celebra-
ção que há muito não se via na
OMC, Azevêdo foi confirmado
como novo diretor eleito da en-
tidade – será empossado em se-
tembro – e se apressou em pro-
meter atuar “pelo interesse” de
todos os países. Mas também
advertiu que a crise na entidade
exige não se perder um só minu-
to de trabalho. E mandou seu
recado aos países: terão de nego-
ciar em “boa-fé”, se quiserem
tirar a OMC da crise.

O clima de festa entre os dele-
gados se confundia com um sen-
timento de alívio de que o pro-
cesso não acabou em novo im-
passe. Pascal Lamy, o atual dire-
tor, se apressou em classificar o
momento como exemplo da
“unidade da família da OMC”.

“Podemos deixar de lado nos-
sas preocupações diárias e
olhar o cenário mais amplo que
a organização representa e seus
valores: abertura de comércio
para o benefício de todos, não
discriminação, justiça e transpa-
rência”, disse Lamy, que não
economizou elogios a Azevêdo.

Representantes de 52 países
tomaram a palavra e, durante
três horas, também declararam
sua confiança no novo diretor-
geral. Até o Irã, que não faz par-
te da OMC, pediu a palavra para
elogiar o brasileiro.

Recado. Se o clima era de fes-
ta, os recados não deixaram de
ser dados. O brasileiro foi eleito
graças ao voto dos países emer-
gentes e, apesar de EUA e Euro-
pa não terem criado oposição a
seu nome, não votaram no brasi-
leiro. Ontem, esses governos in-
sistiam que caberia ao brasilei-
ro assegurar que não vai gover-
nar apenas para seus eleitores.

“Ele vai precisar de consenso
para levar o trabalho adiante”,
adiantou o embaixador dos
EUA na OMC, Michael Punk,
ao ser questionado sobre a ima-
gem de Azevêdo como diretor
eleito pelos emergentes. “Ele
sabe isso melhor que ninguém.
Espero que seja sábio”, afir-
mou.

Em Bruxelas, a cúpula da UE
também insiste que Azevêdo te-
rá de adotar uma posição de
consenso se quiser manter sua
credibilidade no cargo. Ou seja,
não poderá atender apenas aos
Brics. A Europa votou no mexi-
cano Hermínio Blanco, mas in-
dicou que estaria disposta a tra-

balhar com o brasileiro.
Mas nem por isso deixou de

fazer sua campanha de pressão.
Fontes na Comissão confirma-

ram ao Estado que, nos últimos
dias, chegaram a ter conversas
de bastidor com jornalistas eu-
ropeus e insistiram na tese de

que Azevêdo vem de um “país
protecionista”, o Brasil, e que
essa posição era “preocupante”
para alguém que será o xerife

do livre-comércio no mundo.
Parte significativa de seu dis-

curso ontem foi justamente pa-
ra superar a percepção de que

seria um representante dos
emergentes. “Países desenvol-
vidos, em desenvolvimento e
os menos desenvolvidos pelo
mundo me deram seu voto de
confiança. Farei tudo o que esti-
ver ao meu alcance para honrar
sua confiança”, disse. “O dire-
tor da OMC tem o dever de tra-
balhar com todos para fortale-
cer o sistema. Em meu manda-
to, farei o que for possível para
ajudar os membros a construir
consensos.”

Segundo ele, a conferência
de dezembro em Bali será fun-
damental para a entidade. Na
agenda, está um pacote de libe-
ralização no setor agrícola e fa-
cilitação nos trâmites aduanei-
ros. Para Azevêdo, a OMC está
em momento “crítico” e a reu-
nião ocorre poucos meses de-
pois de sua posse. “Não temos
tempo a perder”, disse.

● No vermelho
Se o saldo da balança comercial
brasileira com a União Europeia
fechar este ano com déficit, será
o primeiro resultado negativo do
País com os europeus desde
1999.

No primeiro trimestre,
exportações brasileiras
de manufaturados para a
União Europeia tiveram
queda de quase 20%
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 15 maio 2013, Economia & Negócios, p. B5.




