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OMC. Acompanhe
as negociações
em Bali

● Emergentes
O acordo estabelecia que os paí-
ses manteriam seus subsídios
agrícolas, sem serem questiona-
dos nos tribunais da OMC até
encontrarem uma solução.

● Cuba
Exaltados, a certa altura da reu-
nião, cubanos decidiram cobrar
uma solução para o embargo
americano ao país. Demanda foi
apoiada por Venezuela e Bolívia.

● Unanimidade
Pelas regras da OMC, todos os
mais de 150 governos que fazem
parte da organização precisam
da o sinal verde para que uma
decisão seja aprovada
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Fracasso pode tirar a OMC
do centro dos acordos

Denise Chrispim Marin

Ao vetar o primeiro acordo efeti-
vo da Organização Mundial do
Comércio (OMC) em 18 anos,
os países bolivarianos sabota-
ram interesses do Brasil e cons-
trangeram o governo de Dilma
Rousseff. Nas últimas horas da
reunião ministerial da OMC em
Bali, ontem, Cuba, Venezuela,
Bolívia e Nicarágua colocaram
sobre a mesa de negociações

uma condição considerada des-
cabida para aderirem ao acordo
de facilitação do comércio – o
fim do embargo dos Estados
Unidos a Havana. A iniciativa
abortou o consenso necessário
em torno de um acerto que, ape-
sar de modesto, fora apontado
como primeiro passo para a re-
tomada da Rodada Doha, sus-
pensa desde 2007.

Segundo o embaixador Ru-
bens Ricupero, ex-secretário-
geral da Conferência das Na-
ções Unidas para o Comércio e
o Desenvolvimento (Unctad),
o veto expôs a “afinidade par-
cial e limitada” entre os mem-
bros da Aliança Bolivariana pa-
ra as Américas (Alba) e o inte-
resse do Brasil no campo inter-
nacional.

Nas searas da distribuição de
renda e da justiça social, essa
aproximação mostra-se mais vi-
sível. Mas, no plano da econo-
mia e do comércio internacio-
nal, embaraços similares foram
registrados nas negociações so-

bre clima e meio ambiente em
Copenhagen, em 2009, e na pró-
pria OMC, um ano antes.

“Os bolivarianos impuseram
umnovo constrangimento ideo-
lógico à nossa capacidade de
ação. Nós andamos em más
companhias”, afirmou. “Fomos
sabotados por nossos preten-
sos aliados, que já demonstra-

ram querer apenas tumultuar
nos encontros internacionais”,
completou Ricupero.

Uma última tentativa de rom-
per o bloqueio e salvar o acordo
de Bali foi iniciada ainda ontem
– de noite, no Brasil. Desta vez,
com maior pressão do Brasil e
dos demais 154 membros da
OMC sobre os quatro países bo-

livarianos.
Ricupero lembrou ter havido

apenas dois episódios pareci-
dos de veto na história das nego-
ciações multilaterais do comér-
cio. O primeiro se deu em 1988 e
o outro, em 1990, durante as dis-
cussões da Rodada Uruguai.
Ambos foram capitaneados pe-
lo Brasil e envolveram os de-
mais países latino-americanos
exportadores agrícolas.

Chantagem. Assim como Ricu-
pero, o ex-chanceler Luiz Feli-
pe Lampreia surpreendeu-se es-
pecialmente com o argumento
inusitado dos bolivarianos para
bloquear o consenso sobre um
acordo que, nas contas do Comi-
tê de Comércio Internacional,
traria benefícios da ordem de
US$ 1 trilhão nas trocas de bens.

“Foi uma verdadeira chanta-
gem. O tema do bloqueio co-
mercial dos EUA a Cuba nunca
foi suscitado na OMC e não tem
nada a ver com o sistema multi-
lateral de comércio”, avaliou

Lampreia.
O veto dos quatro países da

Alba, em parte, foi atribuído por
analistas à negligência do pró-
prio governo brasileiro. Apesar
de seu empenho para eleger o
embaixador Roberto Azevêdo
como diretor-geral da OMC, o
Brasil demorou para se mobili-
zar em favor do acordo sobre
facilitação do comércio e não
atuou, como nas reuniões ante-
riores da OMC, como um dos
protagonistas em Bali.

Segundo Sandra Polónia
Rios, diretora do Centro de Es-
tudos de Integração e Desenvol-
vimento (Cindes), não houve
nem mesmo uma prévia mobili-
zação interna, com consultas
do governo com o setor priva-
do, como se observa nas nego-
ciações de livre comércio entre
o Mercosul e a União Europeia.

“O encontro de Bali passou
batido no Brasil. Independente-
mente do seu valor econômico,
esse acordo seria caro ao País
por provar que a OMC ainda
tem capacidade negociadora e
que o sistema multilateral do co-
mércio continua a ser relevan-
te”, afirmou Sandra.

Para Ricupero, veto é ‘constrangimento’ para o Brasil
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Embargo a Cuba
trava acordo
histórico na OMC
Apoiado por países bolivarianos, governo cubano quer
referência ao fim do embargo comercial no texto final de Bali

Segurança. Policiais indonésios diante de manifestantes que protestam contra a OMC

A dificuldade
de se chegar
a um consenso

Jamil Chade
CORRESPONDENTE/ GENEBRA

Um embargo de mais de 50
anos a uma ilha de 11 milhões
de habitantes se transforma
no maior obstáculo para o pri-
meiro acordo comercial do sé-
culo XXI. Ontem, Cuba se re-
cusou a aceitar um entendi-
mento na Organização Mun-
dial do Comércio (OMC) e o
acordo que estava prestes a
ser assinado foi suspenso en-
quanto negociadores adia-
ram para hoje a busca de uma
solução para o impasse.

Apoiado por Venezuela, Bolí-
via, Nicarágua e outros países
bolivarianos, Havana insistia
em colocar no texto do acordo
uma referência à necessidade
de que o embargo comercial im-
plementado pelos Estados Uni-
dos seja abolido.

O entendimento na OMC se-
ria o primeiro da entidade em
quase 20 anos, evitando um co-
lapso do sistema multilateral.
Para economistas americanos,
o acordo ainda abriria caminho
para a injeção de US$ 1 trilhão
no comércio mundial ao desblo-
quear processos aduaneiros,
além da criação de 21 milhões
de postos de trabalho.

Reunidos em Bali desde terça-
feira, os governos chegaram on-
tem muito perto de um acordo
depois que Índia e EUA supera-
ram as diferenças e se entende-
ram em postergar uma solução
permanente para a questão da se-
gurança alimentar e acertaram

um pacote mínimo. Ficaria tam-
bém adiado em pelo menos mais
um ano qualquer decisão sobre o
que fazer com os subsídios agrí-
colas dos países ricos e a pressão
dos EUA e da Europa para que os
Brics abram seus mercados. Nos
próximos doze meses, um plane-
jamento seria realizado para de-
bater como superar o impasse
nas demais áreas.

O entendimento entre as
duas economias foi fechado de-
pois que a madrugada de quinta-
feira para sexta terminou em
um colapso. O governo da Índia
se recusava a abrir mão de seus
subsídios aos pequenos produ-
tores agrícolas, insistindo que a
medida teria um impacto social
desastroso num país com 600
milhões de pobres. Americanos
e europeus, porém, insistiam
que permitir que indianos e ou-
tros emergentes continuassem
a subsidiar significaria abrir o ca-

minho para que eles financias-
sem suas exportações nos próxi-
mos anos.

O entendimento estipulava
que emergentes poderiam man-
ter seus subsídios agrícolas,
sem que fosse questionado nos
tribunais da OMC até que uma
solução definitiva seja encon-
trada por um grupo de trabalho.

Os indianos se compromete-
ram a não aplicar esses subsí-
dios em novos programas e
emergentes ainda aceitaram
em notificar a OMC caso o teto
estabelecido seja ultrapassado.
Pelas regras, os países emergen-
tes poderiam subsidiar sua agri-
cultura em até 10% do seu valor
total. “Estamos muito felizes. É
um grande dia, é histórico”, de-
clarou Anand Sharma, ministro
do Comércio da Índia.

Bloqueio. Mas o que parecia
um acordo encontrou um entra-
ve inesperado. Cuba insistiu
em cobrar uma solução ao em-
bargo americano à ilha. Havana
chegou a gritar na sala de reu-
niões ao não ser autorizado a
falar e acusou o processo lidera-
do pelo diretor da OMC, o brasi-
leiro Roberto Azevedo, de não
ter sido transparente.

Para superar o impasse, até
mesmo o presidente Barack
Obama foi chamado e declarou
em um evento em Miami que a
política americana para Cuba
precisaria ser “atualizada”, nu-
ma sinalização de que estaria
disposto a negociar.

O chanceler brasileiro, Luiz

Alberto Figueiredo, também en-
trou em cena para convencer os
cubanos a aceitar um acordo.

Mas sem um entendimento,
Azevêdo, foi obrigado a adiar pa-
ra o sábado as reuniões, depois
que o impasse persistiu até as
4h30 (horário de Bali). Para os
governos bolivarianos, não ha-
via motivo para fechar um acor-
do de liberalização enquanto
seus interesses continuam sen-
do ignorados ou que o embargo
contra Havana fosse mantido.

Para governos de países ri-
cos, Cuba estava “sequestran-
do” um acordo de grande impac-
to. O que estava sobre a mesa
permitiria desburocratizar
aduanas, reduzir os trâmites pa-

ra as importações e acelerar a
liberação de produtos. Cálculos
apresentados por economistas
americanos apontam que essas
medidas, se implementadas,
economizariam US$ 1 trilhão
em custos anuais na economia
mundial e criariam 21 milhões
de empregos.

Segundo a OMC, isso aumen-
taria o comércio mundial de US$
22 trilhões a US$ 23 trilhões. A
implementação dessas medidas,
porém, continua sem uma defini-
ção clara e também terá de ser
negociada em 2014 e especialis-
tas contestam os números apre-
sentados pela entidade.

Os países bolivarianos, po-
rém, fizeram questão de alertar

que o acordo não era de seu inte-
resse e que não existe facilita-
ção do comércio enquanto o em-
bargo vigorar. Pelas regras da
OMC, todos os mais de 150 go-
vernos precisam dar um sinal
verde para que um entendimen-
to seja aprovado. O porta-voz
da entidade, Keith Rockwell, se
dizia frustrado. "Quatro países
estão bloqueando tudo", disse.

Reação. Ricupero reclamou da ‘sabotagem’ de aliados

● Impacto

Segundo especialista,
posição dos bolivarianos
expõe a afinidade ‘parcial
e limitada’ desses
países com o Brasil

GENEBRA

O interesse do Itamaraty em so-
lucionar a crise com Havana
vem do medo de que, com um
colapso em Bali, a Organização
Mundial do Comércio (OMC)
seja abandonada pelas grandes
potências que, por sua vez, fe-

chariam acordos comerciais en-
tre elas. O temor é de que essas
iniciativas reformulassem as re-
gras do comércio mundial, mas
dessa vez sem a influência ou
participação do Brasil ou de ou-
tros países emergentes.

Até o papa Francisco, em um
raro comentário sobre o comér-

cio, alertou para o risco do co-
lapso da OMC e a proliferação
desses acordos regionais. A ad-
ministração de Barack Obama
havia alertado: não ficaria espe-
rando pela OMC para sempre.

Além de lançar o projeto de
umacordo de comércio da Euro-
pa, os americanos tentam fe-
char um tratado com os países
do Pacifico. Coincidência ou
não, ministros de diversos paí-
ses deixariam Bali neste fim de
semana em direção a Cingapu-
ra para negociar o tratado de co-

mércio entre as economias do
Pacifico.

Não por acaso, o Brasil aban-
donou uma série de demandas
que vinha fazendo durante a últi-
ma década, se afastou dos países
emergentes considerados como
mais radicais, entre eles a Argen-
tina, e atuou nos bastidores de
forma intensa para ajudar Aze-
vêdo a construir um consenso.

Mas, se o acordo era visto co-
mo positivo, o motivo era mui-
to mais a sobrevivência da
OMC do que um real impacto

imediato do tratado. Todos os
temas sensíveis que há 12 anos
estão sendo discutido sequer
foram levados para Bali. Um de-
les é o subsídios para as expor-
tações de produtos agrícolas
dos países ricos. Em 2005, a
OMC fechou um entendimen-
to de que eles seriam elimina-
dos ao final deste ano. Mas o
prazo foi prorrogado de forma
indefinida.

No texto final, os governos
apenas indicavam que concor-
dam em manter o assunto em

debate, quando a OMC retorna
para Genebra para continuar as
negociações em 2014. Outro
ponto sem uma solução seria o
volume de dinheiro que países
ricos dão aos seus produtores
em apoio doméstico. Nesse
ponto, o debate ainda estaria
longe de um acordo.

Pelo acordo proposto, as par-
tes mais difíceis do pacote se-
rão estudadas pelos próximos
doze meses para seja recomen-
dado aos governos o que deve
ser feito com elas. / J.C.

US$ 1 tri
é o valor que pode ser injetado
no comércio mundial com o
desbloqueio de processos
aduaneiros produzido por um
acordo em Bali, no cálculo de
economistas americanos

21 milhões
de empregos poderiam ser
criados em todo o mundo, segun-
do os mesmos economistas

US$ 1 trilhão
seria economizado se a OMC
fechasse o amplo acordo que esta-
va sendo negociado, segundo cál-
culos de economistas americanos
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