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● O governo brasileiro condicio-
na a introdução de novos assun-
tos na agenda da OMC a uma so-
lução às distorções comerciais
na agricultura. Enquanto gover-
nos tentam encontrar um cami-
nho para salvar a entidade, ameri-
canos e europeus já começam a
traçar o que acreditam que pode

ser o perfil da OMC numa era Pós-
Doha, com um acordo já enterra-
do. O Brasil se diz preparado pa-
ra aceitar a proposta de países
ricos de introduzir na OMC novos
assuntos, novos acordos e novas
regras para a economia. Mas aler-
ta: primeiro a comunidade inter-
nacional terá de dar uma solução
aos subsídios agrícolas.

Em seu discurso ontem em
Bali, o chanceler Luiz Alberto Fi-
gueiredo deixou claro que o Bra-
sil não aceitará simplesmente
uma mudança na agenda. “Esta-

mos preparados para fazer ajus-
tes”, disse. “Mas qualquer mu-
dança precisa ser feita com um
claro sentido de prioridade.”

“E a prioridade continua a ser
a remoção de medidas que distor-
cem o comércio, principalmente
na agricultura, e que impedem a
integração completa dos países
em desenvolvimento.” O chance-
ler deixou claro que acredita ain-
da em um acordo nesta semana.
“Ainda temos pontos sensíveis a
superar, mas um resultado positi-
vo não está fora do alcance.” / J.C.

Governos já buscam alternativas à OMC
Recusa da Índia em aderir a um acordo na conferência de Bali pode criar impasse que ameaça até o futuro da entidade máxima do comércio

MADE NAGI/EFE

Campanha. Ativistas de ONGs protestam contra a Organização Mundial do Comércio, na reunião em Bali

Brasil quer solução
para a agricultura
antes de nova agenda
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O governo da Índia se recusa
a aceitar o acordo que se nego-
cia na conferência ministe-
rial da Organização Mundial
do Comércio (OMC), em Ba-
li, Os indianos ameaçam todo
o processo de negociação, e a
OMC vive o momento mais
crítico de seus quase 20 anos.

Ontem, a Índia deixou claro
que não vai abrir mão de sua po-
sição em relação ao setor agríco-
la e à segurança alimentar de
seus produtores, e era apoiada
por Argentina, Venezuela, Equa-
dor e Cuba. Já Brasil e China
adotaram um posicionamento
menos radical, tentando encon-
trar soluções e salvar a OMC.
Mas o G-20, grupo de exporta-
dores agrícolas que havia mol-
dado a OMC nos últimos anos,
sofreu uma séria fissura.

Enquanto a crise se instaura,
governos de diferentes países já
começam a discutir nos bastido-
res o que será feito da OMC no
caso de um fracasso. Para paí-
ses ricos, chegou o momento de
a entidade assumir que a Roda-
da Doha fracassou e que novos
temas precisam entrar na agen-
da. Para os emergentes, não há
como falar de novos temas en-
quanto as distorções na agricul-
tura continuarem.

O tom da crise foi dado pela
Índia. Em discurso desafiador,
o ministro do Comércio, Anand
Sharma, insistiu que os “dese-

quilíbrios históricos” nas re-
gras do comércio precisavam
ser enfrentados e alertou: “A se-
gurança alimentar não é nego-
ciável”. “O acordo não pode ser
aceito como está”, declarou.
“Podemos rejeitar o acordo.”

Na mesa, o diretor da OMC, o
brasileiro Roberto Azevêdo, co-
locou um texto de um acordo
agrícola em que os indianos po-
deriam manter suas políticas
de estoques e garantias de subsí-
dios aos pequenos produtores,
sem que sejam questionados na
OMC por um certo período, me-
canismo conhecido como Cláu-
sula da Paz. Mas Nova Délhi in-
siste que precisa de uma solu-
ção permanente, o que é rejeita-
do por europeus e americanos.

O posicionamento indiano
foi considerado um sério alerta
de que a reunião que termina
amanhã corre sério risco de fra-
cassar. Tanto europeus como
americanos usaram a ocasião
para mandar seus alertas: se a
OMC fracassar, vão abandonar
em parte a entidade e se concen-
trar em acordos bilaterais, man-
tendo seus subsídios agrícolas.

Washington e Bruxelas pres-
sionam por um acordo que, no
caso de Bali, envolveria um pa-
cote de desburocratização de
procedimentos aduaneiros e fa-
cilitaria as exportações de paí-
ses ricos aos emergentes.

“Um sucesso em Bali nos da-
ria a base para um acordo mais
amplo da Rodada Doha. Mas te-
mo que, sem um sucesso nesta
semana, esse trabalho seja mui-
to difícil”, disse Lord Green, mi-
nistro do Comércio do Reino
Unido. “Eu sou um otimista por
natureza. Mas hoje estou em cli-
ma sombrio”, declarou Karel
De Gucht, comissário de Co-
mércio da UE. Para ele, um acor-
do ainda seria possível. Mas, em
recado direto a Nova Délhi, dei-
xou claro que “todos terão de

mostrar flexibilidade”.
O governo de Barack Obama

também fez seu alerta. “Deixar
Bali sem um acordo seria um
golpe que enfraqueceria a OMC
como um fórum de negocia-

ções multilaterais”, disse Mi-
chael Froman, representante
de Comércio. “Se isso ocorrer, a
verdade lamentável é que a per-
da maior seria sentida por aque-
les que menos podem se dar ao

luxo de bancá-la.”

Racha. Entre os países emer-
gentes, Argentina, Venezuela e
Cuba saíram em apoio à Índia,
alertando que não havia motivo

para que os emergentes des-
montem seus sistemas de
apoio, enquanto os países ricos
continuam autorizados a dar
milhões de euros a cada ano em
subsídios às exportações.

Já governos de países emer-
gentes como Chile, Costa Rica,
México e vários outros rejeita-
ram o posicionamento da Índia,
considerado “extremista”.

Coube ao Brasil o trabalho de
tentar costurar uma saída nego-
ciada. Mas, em Nova Délhi, a po-
sição do governo brasileiro foi
vista como “traição”, já que o
país que seria líder dos merca-
dos emergentes estaria ceden-
do aos interesses dos países ri-
cos. Para o Brasil, o interesse
vai além de um acordo em Bali.
Diplomatas brasileiros confir-
maram que têm instruções de
trabalhar para socorrer a OMC
e evitar um fracasso.

● Risco
“Deixar Bali sem um
acordo seria um golpe que
enfraqueceria a OMC como
um fórum de negociações
multilaterais.”
Michael Froman
REPRESENTANTE DE COMÉRCIO DOS EUA
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 5 dez. 2013, Economia & Negócios, p. B14.




