
Venda sobe em julho, mas produção cai

A famosa colher
de chá para os
emergentes acabou.
Hoje a negociação
é feita em pé de
igualdade, mesmo
considerando as
assimetrias
entre os países”

A venda de veículos aumentou 7,4% em julho, com a comercialização

de 342.306 unidades, contra 318.619 em junho, segundo a

Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores

(Anfavea). Na comparação com julho do ano passado, no entanto,

houve queda de 6%. Já a produção caiu 2,7% em julho, ao chegar a

312.300 unidades ante 320.823 unidades em junho. ABr

RobertoAzevêdo
Diretor-geral da OMC

“

Divulgação

“Não vamos encontrar solução pa-
ra a questão cambial em um orga-
nismo internacional. Não vai ser
na Organização Mundial do Co-
mércio (OMC), no Fundo Monetá-
rio Internacional (FMI), nem no
Banco Mundial. Isso vai ter que
ser decidido - se for decidido - en-
tre chefes de Estado”. A afirma-
ção é do diretor-geral da OMC,
embaixador Roberto Azevêdo,
que, assim, praticamente descar-
tou qualquer nova tentativa do
Brasil para discutir, no âmbito da
Organização, o uso do câmbio co-
mo ferramenta para se obter van-
tagem no comércio internacional.

No ano passado, o ministro da
Fazenda, Guido Mantega, tentou
provocar essa discussão na OMC.
O objetivo era combater a prática
dos Estados Unidos de inundar o
mercado internacional com dóla-
res, de forma a baixar a cotação da
moeda e, assim, facilitar as expor-
tações norte-americanas.

“Não vamos nos iludir achan-
do que encontraremos mecanis-
mos de ajuste cambial no curto ou
médio prazo, muito menos den-
tro das organizações internacio-
nais. Isso é algo que depende do
interesse, desejo e empenho dos
países grandes”, disse. “Não te-
mos hoje, na OMC, mecanismos
para fazer ajustes finos no câm-
bio. Haverá oscilações e momen-
tos de estresse como sempre acon-
teceu”, afirmou.

Para Azevêdo - que já atua co-
mo diretor-geral, embora ainda
vá tomar posse oficial no cargo
em setembro -os países desenvol-
vidos não veem mais os emergen-
tes como nações que precisem de
ajuda ou mereçam tratamento es-
pecial diferencial — “a famosa co-
lher de chá”, disse. “Isso acabou.
Hoje a negociação é feita em pé de
igualdade, de igual para igual,
mesmo considerando as assime-
trias entre os países”, ressaltou.

De acordo com o embaixador,
o bloco dos emergentes é respon-
sável por 50% da economia mun-
dial. “Se o mundo cresce 4%, os
emergentes respondem por 2 pon-
tos percentuais desse resultado.
Essa não é uma estatística que pas-
se despercebida”, observou, acres-
centando que os emergentes são
mais do que Brasil, China, Rússia
e Índia. “É preciso considerar tam-

bém países como a Indonésia e Fili-
pinas. Esses países mudaram a di-
nâmica das negociações na OMC
de maneira muito marcante. Os
desenvolvidos tem clara percep-
ção de que esses países, fazem par-
te do jogo, chegaram com força e
chegaram para ficar ”, disse.

Para Azevêdo, os emergentes,
além de mais resistentes à crise e
sem as taxas de desemprego dos
outros países, estão crescendo
mais rápido que os demais paí-
ses, possuem moeda valorizada,
são grandes captadores de inves-
timentos produtivo e se torna-
ram, eles próprios, grandes inves-
tidores. “O estoque de investi-
mentos da China no exterior, por
exemplo, hoje é de US$ 1,2 tri-
lhão”, observou.

O diplomata disse ainda que,
no âmbito comercial, o crescimen-
to das medidas protecionistas nos
últimos anos foi “moderado”.
“Apenas 3,6% do comércio mun-
dial sofre com o impacto dessas
medidas. Dentro do G-20, somen-
te 4,6% são afetados por essas me-
didas. Seu impacto é muito modes-
to”, argumentou, acrescentando
que o protecionismo evoluiu para
formas mais sofisticadas e menos
evidentes. “Ele vai além das medi-
das tarifárias e está presente na ex-
pansão das barreiras técnicas”.

Azevêdo considera que os acor-
dos bilaterais não são “o fim do
mundo” e não representam riscos
ao sistema multilateral de comér-
cio. “São iniciativas que sempre
existiram. O que tem de diferente
é que são blocos imensos e esta-
mos falando de Estados Unidos e
União Européia. Mas não é algo
que vá acontecer da noite para o
dia ou com alguma garantia de re-
sultado positivo”, disse.

Azevêdo acredita que a reunião
em Bali oferece uma oportunida-
de de diálogo para retomada da Ro-
dada Doha. “Bali não resolverá to-
dos os problemas. Mas pode prepa-
rar o terreno e dar uma injeção de
ânimo e confiança no sistema mul-
tilateral”, observou. “Por isso, to-
mamos cuidado, em Genebra, de
não prometer nada, de não ofere-
cer um pacote já formatado de pro-
postas. Essa flexibilidade pode ga-
rantir uma margem de manobra
para finalizar as negociações, que
ao meu ver, não vão sair muito
que já está sobre a mesa”.

O embaixador brasileiro disse
que os desafios de Bali serão “sig-
nificativos, para ser diplomático
no uso das palavras”. O sistema
multilateral, afirmou, ainda está
funcionando. “Uma prova disso é
que o número de contenciosos
continua aumentando e colocan-
do uma pressão muito grande no
mecanismo de soluções de contro-
vérsias da OMC”, diz. Para ele, o
problema da OMC está no “pilar
das negociações” e que há várias
explicações para isso: “Mas a prin-
cipal está no núcleo duro das nego-
ciações e nas regras de acesso ao
mercado”.
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Câmbio é problema
dos governos, diz
diretor da OMC
Roberto Azevêdo diz que nem no FMI ou no Banco Mundial há

espaço político para se discutir a questão cambial no comércio
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VEÍCULOS

Para Azevêdo,
a reunião em Bali
não resolverá
todos os problemas,
mas pode preparar
o terreno e
dar uma injeção
de ânimo e confiança
no sistema multilateral
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 7 ago. 2013, Brasil, p. 3.




