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O diretor-geral da Organização
Mundial do Comércio (OMC),
embaixador Roberto Azevêdo,
afirmou ontem que a busca de
caminhos alternativos em nego-
ciações regionais não implica
uma exclusão dos acordos mul-
tilaterais. O comentário foi fei-
todurante participação do even-
to Fóruns Estadão Brasil Com-
petitivo – Comércio Exterior,
realizado pelo Grupo Estado,
por meio de videoconferência.
“O problema maior da OMC
neste momento é que a própria
OMC não está negociando. No
momento que voltar a nego-
ciar, as atenções vão se voltar
para cá e outras iniciativas se-
rão até um estímulo.”

Azevêdo comentou que acor-
dos “fora de Genebra”, como ne-
gociações entre Estados Uni-
dos e União Europeia e outras
conversas regionais, fazem par-

te de um esforço para encontrar
espaços e mercados preferen-
ciais. Ele classificou essa busca
como algo “natural”. “Não é
uma novidade, esse caminho al-
ternativo sempre existiu. As
pessoas tendem a associar isso
ao fim do sistema multilateral,
isso é um exagero absoluto.”

Ele afirmou que o Brasil “sem-
pre se beneficiou do sistema
multilateral” e é um dos países
mais bem-sucedidos no siste-
ma de solução de controvérsias
da OMC. Ele ressaltou ainda
que o sistema de resolução de
controvérsias é um foro onde
podem ser discutidos “temas
sistêmicos”, como subsídios,
de grande interesse para o Bra-
sil. “É um lugar onde essa dis-
cussão pode acontecer.”

O diretor-geral da OMC afir-
mou também que a opção do
Brasil não precisa ser exclusiva
e havia uma prioridade brasilei-
ra, como em outros países, pelo
sistema multilateral, o que não
“fecha portas para acordos” bi-
laterais ou regionais. “O enten-
dimento é que estão sendo ex-
ploradas essas alternativas. No
passado, alguns parceiros não
estavam prontos para nego-
ciar”, comentou, mencionando
a União Europeia.

Segundo Azevêdo, a infraes-

trutura institucional e física é
necessária para permitir a cone-
xão com fluxos de comércio in-
ternacionais. Ele citou a Em-

braer como exemplo. Para ele, o
momento ainda é muito delica-
do, “emergindo” da crise finan-
ceira de 2008. Neste momento,
segundo Azevêdo, é necessário
evitar um retrocesso no proces-
so de abertura comercial.

Novas regras. O embaixador
comentou ainda que novas ne-
gociações vão se concentrar na
evolução de novas regras co-
merciais. “Fazer parte desse
processo, ter sua voz ativa nes-
se processo mundial global de
formação de novas disciplinas é

importante”, afirmou.
De acordo com ele, a reunião

da OMC em Bali vai ser “funda-
mental” para a recuperação da
credibilidade da organização co-
mo foro negociador, no sentido
de entregar resultados “que se-
jam efetivamente multilate-
rais”. “Não será o fim da estra-
da, será o primeiro passo num
caminho”, comentou.

“Temos um pacote muito in-
teressante para Bali”, disse Aze-
vêdo, em referência a propostas
de facilitação do comércio. “Es-
tima-se que aproximadamente
10% dos custos dos fluxos de co-
mércio estejam relacionados a
custos aduaneiros”, comentou.

Segundo ele, para o Brasil, o
acordo em Bali é “absolutamen-
te crítico”. “Imagino eu que o
interesse tem sido substantivo
no Brasil, as discussões tem
acontecido internamente”,
completou.

Azevêdo mencionou que há
discussões também na área de
subsídios da exportação, mas
afirmou que “é difícil ver que
resultado concreto conseguire-
mos agora em Bali” nesta ques-
tão. Ele apontou ainda que, co-
mo exportador agrícola, o País
pode ser beneficiado em acor-
do de cotas.
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Azevêdo vê acordos na OMC como opção

● A deterioração da carteira de
crédito dos bancos da América
Latina é administrável apesar dos
desafios econômicos na região,
na avaliação da agência de classi-
ficação de risco Fitch. “A maioria
dos sistemas bancários tem capa-
cidade suficiente para absorver
potenciais perdas e algum col-
chão de reserva foi construído
devido a maiores custos de crédi-
to na fase atual do ciclo, e provi-
sionamento conservador”, infor-
mou em nota a diretora sênior da
Fitch Maria Rita Gonçalves.

A Fitch destacou que a inadim-
plência acima de 90 dias do Bra-
sil continuará a mais alta da re-
gião, embora tenham ocorrido
melhoras na qualidade dos ativos.
Segundo Maria Rita, o crescimen-
to mais rápido da oferta de crédito
dos bancos públicos deve resul-
tar em maiores desafios de quali-
dade de ativos para esses ban-
cos. Essa situação pode ser rever-
tida se os bancos estatais reduzi-
rem seu ritmo de crescimento em
2014, acrescentou. / REUTERS

Cresce nível de endividamento do País
Brasil registrou a segunda maior taxa de crescimento de seu passivo entre um grupo de dez países emergentes, aponta pesquisa do IIF

● O presidente da Associação
de Comércio Exterior do Brasil
(AEB), José Augusto de Castro,
disse que o maior problema do
programa de concessões de
transporte e logística do governo
federal é a constante alteração
nos parâmetros dos leilões.

De acordo com ele, essa ques-
tão está mais evidente nas licita-
ções de rodovias. “A mudança
nas regras é o principal tema de
reclamações da iniciativa priva-
da”, disse ao Broadcast, serviço
em tempo real da Agência Estado,
após participar do evento Fóruns
Estadão Brasil Competitivo – Co-
mércio Exterior.

No caso das concessões portuá-
rias, setor que a AEB acompanha
mais de perto, Castro disse que
falhas nos estudos que servem de
base para os editais não dão segu-
rança para os empresários.

Ele, no entanto, se mantém
otimista quanto ao processo de
concessões. “Tenho que ser oti-
mista”, afirmou. “O mundo vai
demandar aumento da produção
brasileira e a logística é funda-
mental para as exportações do
País”, completou. / W.A., G.P. e B.B
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Na contramão dos países de-
senvolvidos, o endividamen-
to, sobretudo do setor priva-
do, nas nações emergentes te-
ve alta expressiva desde o iní-
cio da crise financeira mun-
dial. A conclusão é de um estu-
do do Instituto Internacional
de Finanças (IIF), entidade
formada pelos maiores ban-
cos do mundo.

O Brasil registrou a segunda
maior taxa de crescimento dos
passivos entre um grupo de dez
grandes países emergentes ava-
liados no relatório. O líder no
ranking foi a China.

O nível de endividamento do
Brasil subiu 34 pontos porcen-
tuais de 2007 até 2013. Com is-
so, alcançou a marca de 140%

do Produto Interno Bruto
(PIB). Esse número é a soma
do passivo do setor público e
do setor privado (empresas e
famílias, excluindo o setor fi-
nanceiro).

Na China, o salto foi de 138%
do PIB para 200%. No ranking,
a Polônia aparece empatada
com o Brasil e nas cinco primei-
ras posições aparecem ainda Ín-
dia e África do Sul.

O IIF destaca que o aumento
desses níveis de endividamen-
to nos países emergentes tem
sido puxado, basicamente, pelo
setor privado e, dentro desse
segmento, pelas empresas.

Com o dólar baixo e a alta li-
quidez internacional, muitas
corporações passaram a ter
acesso mais fácil ao crédito, in-
cluindo o financiamento em
moeda estrangeira. O nível de
passivo corporativo subiu 25
pontos porcentuais de 2007 a
2013, para 77% do PIB.

O documento faz um alerta
de que a maior alavancagem dei-
xa os agentes, principalmente
as corporações e famílias, mui-
to mais vulneráveis a choques
negativos, como um aumento
inesperado nas taxas de juros in-
ternacionais.

Além disso, o aumento dos
passivos não é necessariamen-
te associado à maior taxa de

crescimento desses países, res-
salta o relatório. Ou seja, mui-
tos agentes podem ter se endivi-
dado mais do que o necessário.

Desenvolvidos. A expansão
das taxas de endividamento
nos emergentes não foi acompa-
nhada pelos países desenvolvi-
dos, onde os níveis, sobretudo
do setor privado, cresceram
bem menos ou até caíram. No
total, os dez países emergentes

avaliados no estudo do IIF vi-
ram os níveis de passivos salta-
rem de 105% para 136% do PIB
desde o início de 2007 até 2013.

Com acesso mais fácil ao cré-
dito bancário, as famílias toma-
ram mais empréstimos e se en-
dividaram nos últimos anos. A
participação dos passivos do
segmento no PIB dos mercados
emergentes subiu 7 pontos por-
centuais desde 2007, passando
para 23% este ano.

Já o endividamento do setor
público ficou estável ou decli-
nou na maioria dos emergen-
tes, de acordo com o levanta-
mento. Brasil e Índia são cita-
dos como os dois países com
maiores níveis de dívida do go-
verno em relação ao PIB, perto
dos 70%. O Fundo Monetário
Internacional (FMI) prevê que
a dívida bruta do Brasil vai ter-
minar 2013 em 68,3% do PIB e a
da Índia, em 67,2%.

Concessões sofrem
com mudanças de
regras, diz AEB

Bancos da AL
podem absorver
perdas, diz Fitch

Crédito fácil. Com o dólar baixo e fartura de dólares, empresas se endividaram no exterior

Opinião. Azevêdo participa de evento por videoconferência

● Dívida empresarial

● Expectativas

Para diretor da entidade,
busca de alternativas
regionais ou bilaterais
não significa exclusão
dos foros multilaterais

140%
do PIB é o nível de endividamen-
to do Brasil em 2013

136%
do PIB é o nível de
endividamento de dez
emergentes avaliados pelo IIF

“Vemos um ambiente aqui
em Genebra que não existia
há vários anos. Temos
expectativas de que é
possível, é viável, mas ainda
há riscos importantes.”
Roberto Azevêdo
DIRETOR-GERAL DA OMC
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 16 out. 2013, Economia & Negócios, p. B8.




