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B ra s i l

Azevêdo deflagra “tratamento de
c h o q u e” para chegar a acordo em Bali

KEYSTONE, JEAN-CHRISTOPHE BOTT/AP

Roberto Azevêdo, diretor-geral da OMC: “Negociação não pode fracassar”

Assis Moreira
De Genebra

O novo diretor-geral da Orga-
nização Mundial do Comércio
(OMC), Roberto Azevêdo, defla-
grou um tratamento de choque
nas negociações por um acordo
de liberalização dentro de dez se-
manas, o que exigirá, rapida-
mente, ainda mais engajamento
de países como o Brasil. Azevêdo
deu nova dinâmica às discussões
e quer decisões importantes no
mais alto nível até o fim de outu-
bro, para facilitar um acordo em
dezembro, durante a conferência
ministerial de Bali (Indonésia).

A expectativa é de um pacote
com impacto de bilhões de dóla-
res na economia mundial, com
redução de burocracia nas alfân-
degas para facilitar o comércio,
medidas sobre segurança ali-
mentar e subsídios à exportação,
além de flexibilidades para paí-
ses mais pobres em várias áreas
do comércio (serviços, regras de
origem, algodão e outros).

Desde que assumiu a direção da
OMC, no começo de setembro,
Azevêdo organizou consultas ace-
leradas em nível de embaixador,
com cerca de 50 delegações repre-
sentando diferentes grupos, sob
novas regras, entre elas o tempo de
apenas 60 segundos para cada in-
tervenção dos negociadores, para

evitar discursos repetitivos ou re-
tóricos. Além disso, as reuniões de-
vem começar no horário marcado
e , se a discussão fica bloqueada em
um ponto, uma pausa é feita para
conversar com as partes em confli-
to em busca de solução rápida.

'É um tratamento de choque.
Não podemos nos permitir fra-
cassar em Bali, se observamos a
situação econômica global, co-
mo tambem a credibilidade da
OMC", disse o diretor-geral.

Para países como o Brasil, que

jogaram suas fichas no sistema
multilateral e estão longe de fe-
char grandes acordos bilaterais ou
regionais de liberalização, o ritmo
adotado por Azevêdo deixa duas
mensagens, pelo menos.

Primeiro, o jogo agora é para va-
ler. Não há mais tempo para cada
país continuar fazendo seu jogui-
nho, escondendo cartas na manga,
quando o sistema multilateral está
ameaçado pela propagação de
grandes acordos regionais de co-
mércio. Segundo, as próximas se-

manas exigirão engajamento con-
creto no mais alto nível. O novo
embaixador do Brasil junto à
OMC, Marcos Galvão, deve chegar
a Genebra proximamente.

O ministro de Relações Exterio-
res do Brasil, Luis Alberto Figuei-
redo, salientou recentemente a
importância de o pacote de Bali
incluir agricultura, em referência
à demanda de eliminação dos
subsídios à exportação de produ-
tos agrícolas. O máximo que po-
derá acontecer em Bali é a reafir-
mação desse objetivo final, o re-
conhecimento de que o uso de
subsídios à exportação diminuiu
nos últimos anos e o compromis-
so de manter essa tendência.

A Índia, por sua vez, quer a ga-
rantia de aumentar em US$ 20 bi-
lhões por ano os subsídios a seus
produtores, principalmente de ar-
roz e trigo, sem ser contestada le-
galmente na OMC. Para isso, deve
haver a negociação de uma “cláu -
sula de paz”, restringindo tempo-
rariamente o questionamento da
elevação desses subsídios por ra-
zões de segurança alimentar.

O grande ganho econômico po-
de vir mesmo de redução de bar-
reiras nas alfândegas, que aumen-
tam em 10% os custos das exporta-
ções, segundo diferentes cálculos.
Mas a questão é sempre como fe-
char um pacote que leve todo
mundo a crer que ganhou algo.
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Prev i s i b i l i d a d e
da taxa cambial
Antonio Delfim
N et to

O
s economistas, com
algumas exceções
mal-humoradas,
são dotados de uma
propensão ao jogo

transparente que expõe a
limitação dos seus
conhecimentos, e as
dificuldades crescentes de
ampliá-los, diante de um objeto
de estudo, cuja complexidade
cresce ainda mais rapidamente.

Conformados com os
insuperáveis erros de suas
previsões, geralmente
consequência da precariedade de
suas hipóteses, frequentemente
encontram refúgio na
autoflagelação. Inventam piadas
sobre si mesmos. Sob certo olhar,
desqualifica-se o conhecimento
acumulado, que não é pouco,
ainda que não suficiente, para
dar total conforto e segurança às
decisões de política econômica.

Abre-se, assim, espaço para o
ativismo suicida. “Se Deus está
morto, qualquer voluntarismo
é permitido e igualmente
j u s t i f i c áv e l ”, cujas
consequências as histórias de
muitos países mostram ser
dramáticas no longo prazo.

Um exemplo paradigmático
da necessidade do
conhecimento acumulado pelo
estudo da economia sobre o
comportamento de uma
variável importante é o da taxa
cambial. Ele mostra, também, o
esforço persistente de
combinação da teoria
controlada pelo teste empírico,
que os economistas não se
cansam de perseguir.

O ano de 1983 foi um ponto
de inflexão nos estudos sobre a
previsão da taxa cambial. Dois
excelentes economistas,
R.A.Meese e K.S.Rogoff,
publicaram um estudo
surpreendente. Nele
mostraram as dificuldades de
todos os modelos construídos
até então para “explicar ” o
comportamento da taxa
cambial fora do período
amostral, o que em si, não era
muito novidade.

O pior estava por vir: uma
modelagem puramente
matemática e sem nenhum apoio
teórico, chamado “passeio ao
a c a s o”, parecia dominar — em
matéria de previsão — os
sofisticados modelos construídos
com os “fundamentais”! A esse
fato deu-se o nome de “enigma
de Meese-Rogoff”. Ele estimulou
grande parte das pesquisas dos
30 anos seguintes. O volume é
imenso e de tal complexidade,
que só pode ser acompanhado
por especialistas. É por isso que às
vezes um deles se dispõe a
transmitir, para o resto da
profissão, os resultados
alcançados.

A mais recente tentativa é um
excepcional trabalho da
economista Barbara Rossi, do
Icrea-Universitat Pompeu
Fabra, Barcelona, “Exchange
Rate Predictability”, publicado
pelo Center of Economic Policy
Research (Discussion Paper
Series no 9.575, julho de 2013).
É inteligente, bem organizado,
exaustivo e revelador de que o
grande esforço feito em três
décadas teve resultados
frustrantes. Talvez estejamos
entrando numa área onde as
pesquisas estão claramente
produzindo resultados
marginais decrescentes, o que
sugere uma necessária
mudança de perspectiva.

A situação é difícil, porque,

gostemos ou não, o exercício
responsável da política
econômica exige uma certa
previsibilidade sobre o
comportamento de algumas
variáveis, dentre as quais
sobressai a taxa de câmbio.
Depois de uma análise de mais de
150 artigos de caráter teórico e
empírico, a autora, Barbara Rossi,
resume as suas observações em
cinco conclusões:

1) o sucesso da previsão da
taxa de câmbio, num intervalo
fora da amostra utilizada,
depende da escolha do
previsor. Ainda que haja
desacordo, na literatura, em
geral as evidências empíricas
não são favoráveis aos
previsores tradicionais (taxa de
juros, produtividade, preços,
PIB e moeda). Por outro lado, a
previsão da taxa de câmbio
entre dois países que
coordenam pelo mesmo
critério suas taxas de juros
(regra de Taylor) parece ser
mais promissora;

2) em geral, os modelos
lineares parecem ter mais
sucesso. Nos modelos lineares
de apenas uma equação, a
escolha do previsor é mais
importante do que a
especificação do próprio
modelo;

3) a transformação dos dados
informativos (extração de
tendência, uso de filtros,
correções sazonais) pode ter
efeito sobre a capacidade de
previsão do modelo. Essa não
parece depender da frequência
das informações, mas é sensível
à escolha do país;

4) os resultados empíricos
mostram que a escolha do
modelo que vai controlar a
capacidade preditiva, o
horizonte em que ela será feita, o
período amostral e o método da
avaliação são muito importantes.
O modelo de passeio ao acaso
(“random walk without drift”) é a
referência (“benchmark”) que
deve ser superada; e

5) finalmente, diz a autora:
“Em geral, alguns fatores
(fundamentais da regra de Taylor
e ativo externo líquido) revelam
certa capacidade de
previsibilidade nos horizontes
mais curtos, e outros
(fundamentais monetários,
especialmente em modelos de
painel) uma habilidade preditiva
em horizontes longos”. E
continua: “Nenhum dos
previsores, modelos ou testes
apresentam suporte empírico
sistemático para todos os
modelos, países e horizontes de
tempo. Tipicamente, quando a
previsibilidade aparece, ela o faz
ocasionalmente, para alguns
países e por curto período de
t e m p o”, para concluir: “Dessa
forma, o enigma proposto por
Meese e Rogoff em 1983, não
parece ter sido até agora
convincentemente superado”.

Não tenho competência para
afirmar, mas suspeito que o
uso dos fundamentais da regra
de Taylor na construção de
taxas de câmbio entre dois
países pode ser vítima de uma
“petitio principii”. Se a hipótese
for verdadeira, aumenta ainda
mais a pobreza dos resultados
de 30 anos de ativa pesquisa a
respeito da previsibilidade
da taxa cambial, da qual
parecem tão seguros alguns
economistas em prejuízo de
sua credibilidade e da
p r o f i s s ã o.

Antonio Delfim Netto é professor
emérito da FEA-USP, ex-ministro da
Fazenda, Agricultura e Planejamento.
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Grande esforço feito
em três décadas teve
resultado frustrante

Balança comercial acumula superávit de US$ 1,5 bi no mês
Lucas Marchesini
De Brasília

A balança comercial brasileira
registrou superávit de US$ 591 mi-
lhões na terceira semana de setem-
bro, segundo dados divulgados
pelo Ministério do Desenvolvi-
mento, Indústria e Comércio Exte-
rior. No período, as exportações
atingiram US$ 5,002 bilhões, e as
importações, US$ 4,411 bilhões.
No mês, a balança mantém saldo
positivo de US$ 1,507 bilhão. No
acumulado de 2013, o déficit é de

US$ 2,262 bilhões.
A média diária de US$ 999,6 mi-

lhões nas exportações até a tercei-
ra semana de setembro é 5% infe-
rior à média diária de US$ 1,053 bi-
lhão dos embarques realizados em
todo o mês de setembro de 2012.
Essa queda é explicada pelo menor
embarque de produtos manufatu-
rados e semimanufaturados.

Os manufaturados apresenta-
ram baixa de 14,4% na compara-
ção da média diária até a terceira
semana deste mês (US$ 337 mi-
lhões) com setembro do ano pas-

sado (US$ 393,8 milhões). As
maiores quedas foram registradas
nas vendas de açúcar refinado, eta-
nol, motores e geradores, autope-
ças, óxidos e hidróxidos de alumí-
nio, pneumáticos, máquinas para
terraplenagem e veículos de carga.

No segmento de semimanufa-
turados, a média caiu 4,8%, passan-
do de US$ 138,6 milhões em se-
tembro de 2012 para US$ 132 mi-
lhões no acumulado deste mês, de-
vido às vendas menores de açúcar
em bruto, ferro fundido, ouro em
forma semimanufaturada, ferro-

ligas, semimanufaturados de ferro
e aço e alumínio em bruto.

As exportações de produtos bá-
sicos subiram 2,4%, de US$ 498 mi-
lhões da média diária de setembro
de 2012 para US$ 509,7 milhões
até a terceira semana deste mês. O
resultado foi puxado, principal-
mente, por soja em grão, petróleo
em bruto, carne bovina, minério
de cobre e farelo de soja. As impor-
tações caíram 2,1% no período,
com média de US$ 899,1 milhões,
ante US$ 918,2 milhões na média
de setembro de 2012.

Situação de emergência

N
EL

SO
N

 A
N

TO
IN

E/
FO

TO
A

R
EN

A
/F

O
LH

A
PR

ES
S

O governador de Santa Catarina,
Raimundo Colombo (PSD), decretou
situação de emergência em 50
cidades afetadas pela chuva e pelas
enchentes que castigam o Estado
desde sexta-feira. Segundo a Defesa
Civil, 70 dos 295 municípios
catarinenses foram atingidos. O
número de desabrigados e
desalojados chega a 20,5 mil.
Colombo e o ministro da Integração
Nacional, Fernando Bezerra,
sobrevoaram ontem as cidades do
Vale do Itajaí mais afetadas, entre
elas Rio do Sul (foto). O governo
federal vai repassar recursos para
auxiliar na a recuperação dos danos

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
. 

Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 24 set. 2013, Primeiro Caderno, p. A2.




