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O mundo não vai esperar pela
Organização Mundial do Co-
mércio (OMC) sair de seu im-
passe e vai procurar outras solu-
ções fora da entidade. O alerta

foi feito pelo novo diretor da
OMC, Roberto Azevêdo, que
apresentou ontem sua visão pa-
ra 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 mi-
nisterial em Bali, sem os temas
mais espinhosos da Rodada
Doha. Ontem, Washington dei-
xou claro que não aceitará um
acordo para eliminar os subsí-

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 momen-
to, diante de negociações parali-
sadas há mais de uma década,
enquanto governos já come-
çam a traçar novas estratégias
comerciais bilaterais.

“O mundo não vai esperar pe-
la OMC indefinidamente. Vai
seguir adiante e com escolhas
que não serão tão inclusivas co-
mo os acordos que negociamos
aqui”, disse. “Algumas capitais
estão olhando para outras solu-
ções que não serão multilate-
rais, que podem deixar muitos
problemas sem uma resposta.
Isso não é de interesse do mun-
do”, afirmou.

Azevêdo se referia principal-
mente ao acordo entre america-
nos e europeus. “Minha preocu-

pação não é de que esses acor-
dos ocorram. Mas que o siste-
ma multilateral não esteja nego-
ciando”, disse. “Não são os acor-
dos que são uma ameaça. A
OMC é sua própria ameaça”,
afirmou. “Se houvesse uma ne-
gociação aqui, ninguém estaria
falando disso. O problema é
que esse não é o caso, e desde
1995 não há um acordo.”

Sua avaliação é de que o prote-
cionismo está cada vez mais “so-
fisticado” e encontra brechas
nas áreas menos claras dos acor-
dos. “Por isso é que temos de
negociar novas regras”, disse,
lembrando que barreiras não
são apenas a elevação de tarifas,

mas o uso de padrões.

Sonhos e ideias. Na operação
de resgate, a primeira função de
Azevêdo será garantir que a con-
ferência 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 econo-
mia de benefícios de até US$ 1
trilhão. “Não exploramos todas
as alternativas”, afirmou. “Al-
guns têm sonhos, eu tenho
ideias”, disse, sobre o seu empe-
nho em comandar um acordo. /

J.C.

À s vésperas da “comemora-
ção” 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 ocor-
reu de lá para cá são inevitáveis. Tal-
vez o mais abrangente deles mostre
que, assim como nos diagnósticos
dos problemas que a geraram, as po-
líticas mais eficazes para superar a
crise continuam controversas e divi-
didas por linhas de pensamento eco-
nômico, impermeáveis às novida-
des trazidas pelos fatos.

Sinais, mesmo que em boa parte
permaneçam bastante ambíguos, de

queomundo desenvolvido, protagonis-
ta das primeiras fases da crise, caminha
para uma retomada gradual do cresci-
mento, não são ainda suficientes para
costurar consensos. Mesmo em rela-
ção aos Estados Unidos, a locomotiva
que, neste momento, puxa o trem dos
desenvolvidos, muitos suspeitam que
a recuperação atual ainda seja inconsis-
tente. Que dizer então da Europa, que
continua a se debater com desemprego
gigante e dívidas públicas colossais, em-
bora pareça ter superado as ameaças de
ruptura da moeda única?

Agora surgemais um ponto de discór-
dia. São variadas as indicações de que
as economias emergentes passarão por
uma etapa de ajuste, se não chegando à

contração, apresentando redução do
ritmode crescimento. Depois que avan-
çaram, em uma década, de 38% para
metade da economia mundial, a perda

de fôlego dos emergentes opera como
uma sombra relevante nas expectati-
vas de retomada sustentável da econo-
mia mundial.

Mas não há, mais uma vez, conver-
gência nas explicações para a atual ten-
dência de perda de valor das moedas
emergentes, com o consequente au-

mento de pressões inflacionárias e a ne-
cessidade da adoção de políticas corre-
tivas, que impõem limitações ao cresci-
mento. Para alguns, normalmente com
visão mais ortodoxa, esses problemas
se devem à ausência, estreiteza ou lenti-
dão de reformas estruturais capazes de
assegurar ganhos de competitividade e
produtividade. Nada – ou quase nada –
a ver com excessos de liquidez interna-
cional, desregulamentação de merca-
dos financeiros e outros elementos das
crises e bolhas recorrentes nas últimas
três décadas.

Outros, porém, de perfil mais hetero-
doxo, incluindo especialistas de prestí-
gio,como Paul Krugman, Nobel de Eco-
nomia, estão convencidos de que a pre-
sente desaceleração dos emergentes
traduz justamente efeitos colaterais da
exacerbação financeira que tomou con-
ta da economia global dos anos 80 aos
dias de hoje. Para estes, a nova etapa
que está se desenhando é apenas mais
uma da mesma e longa crise cujos sinto-
mas se revelam em recorrentes estou-
ros de bolhas financeiras.

O refluxo dos emergentes – que, diga-
se, também está pegando economias,
como a do México, tidas por muitos co-
mo mais competitivas –, de acordo

com essa visão, expressaria o proces-
so de estouro da bolha mais recente
de uma série de outras, com as devi-
das 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 asiáti-
ca, na década de 90, e a do crédito
imobiliário e poupança, também
nos EUA, nos anos 80.

Segundo esse modo de interpretar
a evolução da “crise de 2008”, a nova
bolhadosemergentes teria parentes-
co com a produzida em1997-98 e que
abateu os então chamados “tigres
asiáticos”, agravando os problemas
de balanço de pagamentos de países
como o Brasil. A diferença é que, des-
ta vez, felizmente, a profundidade e a
abrangência do estouro da bolha ca-
çula na família das bolhas tenderiam
a ser mitigados pela adoção, relativa-
mente generalizada, de controles
dos fluxos de capitais. Assim, teria
sido evitado um excessivo endivida-
mento em moeda estrangeira, a con-
sequentequebradeira que seseguia à
desvalorizaçãorápida dasmoedas lo-
cais e a ampla disseminação dos pre-
juízos pela economia global.

Mundo não esperará pela OMC, diz Azevêdo

● A pedido do governo brasilei-
ro, a Confederação Nacional da
Indústria (CNI) financia a renova-
ção de uma sala dentro da Orga-
nização Mundial do Comércio
(OMC) para, assim, manter o no-

me “Brasil” no local, que havia
sido doado pelo Itamaraty há
mais de 70 anos para o edifício
que, na época, era da Organiza-
ção 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

que tivesse feito essa ameaça.
A “Sala Brasil” havia sido uma
doação do governo para a entida-
de 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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Brasil quer
que OMC
retome
importância
Na posse de Azevêdo no órgão, governo
deixou claro temor com acordo EUA- Europa

Um mundo de bolhas
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Desafio. Novo diretor da OMC, Roberto Azevêdo espera um acordo na reunião de Bali

O refluxo dos emergentes
expressaria o estouro de
mais uma bolha financeira

CNI paga a reforma
da ‘Sala Brasil’
em Genebra

Para novo presidente
da organização, risco
é os países buscarem
as soluções por
conta própria

Jamil Chade
CORRESPONDENTE / GENEBRA

O Brasil transformou a posse
de Roberto Azevêdo na dire-
ção da Organização Mundial
do Comércio (OMC) numa
demonstração de seu temor
diante da iniciativa de EUA e
Europa em fechar tratados
de comércio separados, dei-
xando de fora o resto do mun-
do e abandonando acordos
multilaterais. A indústria bra-
sileira admite que esse mega-
acordo deve gerar duras per-
das às exportações do País.

Azevêdo fez ontem seu pri-
meiro discurso apontando para
os caminhos que quer conduzir
a OMC, numa espécie de posse.
Mas o evento acabou marcado
pela preocupação de vários go-
vernos diante do risco do colap-
so do sistema comercial.

Depois de quase 20 anos sem
um acordo global, as grandes
economias começam a buscar
alternativas bilaterais, iniciati-
vas que poderiam enfraquecer
o sistema multilateral.

Nos países emergentes, a ne-
gociação entre EUA e Europa é
vista como ameaça e que, na prá-
tica, enterraria a relevância da
OMC. Não apenas um acordo
geraria perdas para exportado-
res de países que ficariam de fo-
ra. 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, em 2008, a Casa Branca
jamais fez um gesto de conces-
são nas negociações. Para mui-
tos, isso tem sido interpretado

como um esforço deliberado de
Washington para evitar qual-
quer acordo que possa dar mais
vantagem comercial aos emer-
gentes, mesmo que isso signifi-
que a paralisia do sistema.

Alerta. O tom do alerta foi da-
do pela própria presidente Dil-

ma Rousseff, que mandou uma
mensagem para Azevêdo e que
foi lido pelo novo chanceler,
Luiz Alberto Figueiredo Macha-
do. No lugar de atacar america-
nos 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 nego-
ciações e revigorar a OMC”, de-
clarou a presidente.

“Você (Azevêdo) pode con-
tar com o forte compromisso
do Brasil à OMC e ao multilate-
ralismo como um instrumento
essencial para promover a pros-
peridade e o desenvolvimento

de todas as nações.”
Dilma, após hesitar por me-

ses se apoiaria Azevêdo, ontem
deixou claro que tem “total con-
fiança” de que o brasileiro “tem
todas as qualidades necessárias
para ajudar os países a revigorar
a organização em direção a uma
ordem mundial mais justa e
próspera, nesse momento críti-
co da economia mundial”.

Justiça social. Dilma não hesi-
tou desta vez em sair em defesa
da OMC, como “um ativo de
enorme relevância para a or-
dem internacional”. “Manter
um sistema comercial multila-
teral 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 mun-
dial “entre em um novo período
de crescimento econômico
com justiça social”.

Para Dilma, evitar um fracas-
so na próxima conferência mi-
nisterial da OMC, em Bali, no
final do ano, será “crucial para
fortalecer a organização”.

Durante o G-20, Azevêdo já
tinha escutado o mesmo recado
da presidência chinesa, que in-
sistiu que daria todo seu apoio
ao processo liderado pelo brasi-
leiro. A mensagem foi interpre-
tada também como um recado
aos americanos, que saem em
busca de acordos fora da OMC.

Ao deixar a reunião de ontem,
o embaixador americano na
OMC, Michael Punke, fez ques-
tão de demonstrar seu apoio ao
plano de Azevêdo. “Ele apresen-
tou uma agenda ambiciosa”,
apontou. Mas deixou claro que,
em Bali, não vai haver um acor-
do de substância nos pontos
mais delicados da agenda.
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 10 set. 2013, Economia & Negócios, p. B8.




