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Um mundo de bolhas
À

s vésperas da “comemoração” de cinco anos da quebra
do banco de investimento
Lehman Brothers, marca simbólica
do início da maior crise econômica
global desde a Grande Depressão
dos anos 30, balanços do que ocorreu de lá para cá são inevitáveis. Talvez o mais abrangente deles mostre
que, assim como nos diagnósticos
dos problemas que a geraram, as políticas mais eficazes para superar a
crisecontinuamcontroversasedivididasporlinhasdepensamentoeconômico, impermeáveis às novidades trazidas pelos fatos.
Sinais, mesmo que em boa parte
permaneçam bastante ambíguos, de

queomundodesenvolvido,protagonistadasprimeiras fases dacrise, caminha
para uma retomada gradual do crescimento, não são ainda suficientes para
costurar consensos. Mesmo em relação aos Estados Unidos, a locomotiva
que, neste momento, puxa o trem dos
desenvolvidos, muitos suspeitam que
arecuperaçãoatualaindasejainconsistente. Que dizer então da Europa, que
continuaa se debatercom desemprego
giganteedívidaspúblicascolossais,emborapareçatersuperadoasameaçasde
ruptura da moeda única?
Agorasurgemaisumpontodediscórdia. São variadas as indicações de que
aseconomiasemergentespassarãopor
uma etapa de ajuste, se não chegando à

contração, apresentando redução do
ritmodecrescimento.Depoisqueavançaram, em uma década, de 38% para
metade da economia mundial, a perda

O refluxo dos emergentes
expressaria o estouro de
mais uma bolha financeira
de fôlego dos emergentes opera como
uma sombra relevante nas expectativas de retomada sustentável da economia mundial.
Mas não há, mais uma vez, convergência nas explicações para a atual tendência de perda de valor das moedas
emergentes, com o consequente au-

mentodepressõesinflacionáriaseanecessidade da adoção de políticas corretivas,queimpõemlimitaçõesaocrescimento.Paraalguns, normalmentecom
visão mais ortodoxa, esses problemas
sedevemàausência,estreitezaoulentidão de reformas estruturais capazes de
assegurar ganhos de competitividade e
produtividade. Nada – ou quase nada –
a ver com excessos de liquidez internacional, desregulamentação de mercados financeiros e outros elementos das
crises e bolhas recorrentes nas últimas
três décadas.
Outros,porém,deperfilmaisheterodoxo,incluindoespecialistas de prestígio,comoPaulKrugman,NobeldeEconomia, estãoconvencidos de quea presente desaceleração dos emergentes
traduz justamente efeitos colaterais da
exacerbaçãofinanceiraquetomouconta da economia global dos anos 80 aos
dias de hoje. Para estes, a nova etapa
que está se desenhando é apenas mais
umadamesmaelongacrisecujossintomas se revelam em recorrentes estouros de bolhas financeiras.
Orefluxodosemergentes–que,digase, também está pegando economias,
como a do México, tidas pormuitos como mais competitivas –, de acordo
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ma Rousseff, que mandou uma
mensagem para Azevêdo e que
foi lido pelo novo chanceler,
LuizAlbertoFigueiredoMachado. No lugar de atacar americanos e europeus, a opção foi por
insistir que o caminho não
eram acordos fora da OMC.
“Chegou o momento de colo-

car de volta nos trilhos as negociações e revigorar a OMC”, declarou a presidente.
“Você (Azevêdo) pode contar com o forte compromisso
do Brasil à OMC e ao multilateralismo como um instrumento
essencialparapromovera prosperidade e o desenvolvimento

a

que tivesse feito essa ameaça.
A “Sala Brasil” havia sido uma
doação do governo para a entidade que se ocupa do Trabalho e
que, naquele momento, usava o
prédio que hoje é a sede da OMC.
O presente foi dado em 1937,
mas seria apenas em 1959 que o
local estaria concluído, depois de
vários problemas técnicos e da
Segunda Guerra Mundial. A CNI
não revelou o valor da obra. / J.C.
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● A pedido do governo brasilei-

me “Brasil” no local, que havia
sido doado pelo Itamaraty há
mais de 70 anos para o edifício
que, na época, era da Organização Internacional do Trabalho.
Segundo o diretor da CNI que
esteve na inauguração do local,
Carlos Eduardo Abijaodi, se o
País não bancasse a obra, a OMC
iria retirar a denominação de
“Brasil” em sua única sala com
um nome de país. A OMC negou

siv

CNI paga a reforma
da ‘Sala Brasil’
em Genebra

ex

ro, a Confederação Nacional da
Indústria (CNI) financia a renovação de uma sala dentro da Organização Mundial do Comércio
(OMC) para, assim, manter o no-

como um esforço deliberado de
Washington para evitar qualquer acordo que possa dar mais
vantagem comercial aos emergentes, mesmo que isso signifique a paralisia do sistema.

Alerta. O tom do alerta foi da-

do pela própria presidente Dil-

te

O Brasil transformou a posse
de Roberto Azevêdo na direção da Organização Mundial
do Comércio (OMC) numa
demonstração de seu temor
diante da iniciativa de EUA e
Europa em fechar tratados
de comércio separados, deixando de fora o resto do mundo e abandonando acordos
multilaterais. A indústria brasileira admite que esse megaacordo deve gerar duras perdas às exportações do País.
Azevêdo fez ontem seu primeiro discurso apontando para
os caminhos que quer conduzir
a OMC, numa espécie de posse.
Mas o evento acabou marcado
pela preocupação de vários governosdiante do risco do colapso do sistema comercial.

Depois de quase 20 anos sem
um acordo global, as grandes
economias começam a buscar
alternativas bilaterais, iniciativas que poderiam enfraquecer
o sistema multilateral.
Nos países emergentes, a negociação entre EUA e Europa é
vistacomoameaçaeque,naprática, enterraria a relevância da
OMC. Não apenas um acordo
geraria perdas para exportadores de países que ficariam de fora. Mas, além disso, haveria o
risco de que, no longo prazo, os
emergentes tenham de aceitar
regras criadas justamente por
americanos e europeus.
A busca por acordos fora da
OMC coincide com o fato de
que, desde a posse de Barack
Obama,em2008,a CasaBranca
jamais fez um gesto de concessão nas negociações. Para muitos, isso tem sido interpretado
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Desafio. Novo diretor da OMC, Roberto Azevêdo espera um acordo na reunião de Bali
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Mundo não esperará pela OMC, diz Azevêdo
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Para novo presidente
da organização, risco
é os países buscarem
as soluções por
conta própria

foi feito pelo novo diretor da
OMC, Roberto Azevêdo, que
apresentou ontem sua visão para o futuro da entidade e deixou
claro que a organização ameaça
cair na irrelevância.
Em sua receita para salvar a
OMC, Azevêdo propõe que um
acordo mínimo seja fechado no
final do ano, na conferência ministerial em Bali, sem os temas
mais espinhosos da Rodada
Doha. Ontem, Washington deixou claro que não aceitará um
acordo para eliminar os subsí-
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O mundo não vai esperar pela
Organização Mundial do Comércio (OMC) sair de seu impasseevai procuraroutrassoluções fora da entidade. O alerta
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de todas as nações.”
Dilma, após hesitar por meses se apoiaria Azevêdo, ontem
deixouclaroquetem “totalconfiança” de que o brasileiro “tem
todas as qualidades necessárias
para ajudaros países a revigorar
a organização em direção a uma
ordem mundial mais justa e
próspera, nesse momento crítico da economia mundial”.

is.

Brasil quer
que OMC
retome
importância
Na posse de Azevêdo no órgão, governo
deixou claro temor com acordo EUA- Europa

comessavisão,expressariaoprocesso de estouro da bolha mais recente
de uma série de outras, com as devidas repercussões globais, cuja lista
inclui a dos subprimes do mercado
de imóveis residenciais nos Estados
Unidos, em 2007, a das empresas de
tecnologia, nos anos 2000, a asiática, na década de 90, e a do crédito
imobiliário e poupança, também
nos EUA, nos anos 80.
Segundoesse mododeinterpretar
a evolução da “crise de 2008”, a nova
bolhadosemergentesteriaparentescocomaproduzidaem1997-98eque
abateu os então chamados “tigres
asiáticos”, agravando os problemas
de balanço de pagamentos de países
comooBrasil.Adiferençaéque, destavez,felizmente,aprofundidadeea
abrangência do estouro da bolha caçula na família das bolhas tenderiam
aser mitigadospela adoção,relativamente generalizada, de controles
dos fluxos de capitais. Assim, teria
sido evitado um excessivo endividamento em moeda estrangeira, a consequentequebradeiraqueseseguiaà
desvalorizaçãorápidadasmoedaslocais e a ampla disseminação dos prejuízos pela economia global.

dios agrícolas até o final do ano,
como queriam os emergentes.
Com um pacote bem menor, a
meta não seria concluir Doha.
Mas pelo menos mostrar que
existe ainda algum sinal de vida
na OMC. “O futuro do sistema
multilateral do comércio está
em jogo”, apontou Azevêdo.
A OMC vive seu pior momento,diantedenegociaçõesparalisadas há mais de uma década,
enquanto governos já começam a traçar novas estratégias
comerciais bilaterais.

“Omundonãovai esperarpela OMC indefinidamente. Vai
seguir adiante e com escolhas
que não serão tão inclusivas como os acordos que negociamos
aqui”, disse. “Algumas capitais
estão olhando para outras soluções que não serão multilaterais, que podem deixar muitos
problemas sem uma resposta.
Isso não é de interesse do mundo”, afirmou.
Azevêdo se referia principalmenteaoacordoentreamericanoseeuropeus.“Minhapreocu-

pação não é de que esses acordos ocorram. Mas que o sistemamultilateral nãoesteja negociando”,disse.“Nãosãoosacordos que são uma ameaça. A
OMC é sua própria ameaça”,
afirmou. “Se houvesse uma negociação aqui, ninguém estaria
falando disso. O problema é
que esse não é o caso, e desde
1995 não há um acordo.”
Suaavaliaçãoédequeoprotecionismoestácadavezmais“sofisticado” e encontra brechas
nasáreasmenosclarasdosacordos. “Por isso é que temos de
negociar novas regras”, disse,
lembrando que barreiras não
são apenas a elevação de tarifas,

Justiça social. Dilma não hesi-

tou desta vez em sair em defesa
da OMC, como “um ativo de
enorme relevância para a ordem internacional”. “Manter
um sistema comercial multilateral efetivo e operacional é de
interesse de todos”, insistiu.
Para ela, a OMC tem a função
até mesmo de dar um incentivo
“vigoroso” ao comércio para
permitir que a economia mundial “entre em um novo período
de crescimento econômico
com justiça social”.
Para Dilma, evitar um fracasso na próxima conferência ministerial da OMC, em Bali, no
final do ano, será “crucial para
fortalecer a organização”.
Durante o G-20, Azevêdo já
tinhaescutado o mesmorecado
da presidência chinesa, que insistiu que daria todo seu apoio
aoprocessoliderado pelo brasileiro. A mensagem foi interpretada também como um recado
aos americanos, que saem em
busca de acordos fora da OMC.
Aodeixara reuniãodeontem,
o embaixador americano na
OMC, Michael Punke, fez questão de demonstrar seu apoio ao
planodeAzevêdo.“Eleapresentou uma agenda ambiciosa”,
apontou. Mas deixou claro que,
em Bali, não vai haver um acordo de substância nos pontos
mais delicados da agenda.

mas o uso de padrões.
Sonhos e ideias. Na operação

de resgate, a primeira função de
Azevêdoserágarantirqueaconferência ministerial no final do
ano em Bali não fracasse. “Um
fracasso vai nos dar a sensação
de que não podemos negociar.
Haverá um custo político de
magnitude significativa.”
O fracasso privaria a economia de benefícios de até US$ 1
trilhão. “Não exploramos todas
as alternativas”, afirmou. “Alguns têm sonhos, eu tenho
ideias”,disse,sobreoseu empenho em comandar um acordo. /
J.C.

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 10 set. 2013, Economia & Negócios, p. B8.

