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Bali deixou de fora
grandes temas de Doha

GENEBRA

Incansável e conhecendo cada
vírgula que se negociava, Rober-
to Azevêdo saiu ontem de Bali
como o principal responsável
por salvar a OMC. Ele assumiu
o comando da organização em
seu pior momento e teve ape-
nas três meses para preparar a
conferência de Bali. Ontem, su-
perou seu teste de fogo e quase
não conteve as lágrimas ao ba-
ter o martelo. Foi aplaudido pe-
las delegações.

Sua meta era superar Bali e
garantir que o governo de Ba-
rack Obama não abandonasse a
OMC. A estratégia era clara:
adiar para 2014 e 2015 qualquer
debate substancial sobre os te-
mas mais espinhosos do acordo

e permitir que pelo menos a en-
tidade sobrevivesse como o cen-
tro das negociações mundiais.

Azevêdo, segundo diploma-
tas latino-americanos, sai de Ba-
li com os dois objetivos atingi-
dos. Um acordo, ainda que míni-
mo, foi obtido e Obama não te-
ria motivo para relegar a OMC a
uma posição marginal.

Os “grandes icebergs” das ne-
gociações, como ele chamou, fo-
ram contornados por enquanto
e ele fez o que nenhum dos qua-
tro antecessores conseguiram.

Dentro das salas de negocia-
ção, seu estilo também foi apro-
vado. Já em Genebra ele sur-
preendeu a muitos obrigando
negociadores a permanecerem
em diálogo por noites inteiras.
Em Bali, a negociação exigiu
que a conferência fosse estendi-
da, enquanto ministros cancela-
vam os voos que haviam sido
agendados.

Créditos. Alguns chegaram a
colocar em questão sua capaci-
dade de ser ouvido por minis-

tros, já que ele jamais havia ocu-
pado tal posição no Brasil e não
havia sentado à mesa no mes-
mo nível que os chefes das pas-
tas de Comércio de cada gover-
no. Ontem, os créditos foram
para ele.

“Achava que seria o efeito Ba-
li que faria com que delegações
chegassem a um acordo”, decla-
rou Gita Wirjawan, ministro do

Comércio da Indonésia e presi-
dente da conferência. “Mas foi
o Efeito Azevêdo. Ele nos deu
confiança e, nos momentos
mais difíceis, manteve o proces-
so andando”, disse. “Azevêdo
teve um papel crítico para nos
trazer a esse ponto”, reconhe-
ceu Michael Froman, represen-
tante de Comércio dos EUA.

Ele ainda demonstrou na prá-
tica uma promessa de campa-
nha: a de que trabalharia para
atingir um consenso e não seria
o candidato dos emergentes.

Foi ele quem desenhou o
acordo final, depois que Índia e
EUA deixaram de se falar. Pa-
ciente, ele convocou o ministro
do Comércio da Índia, Anand
Sharma, para uma reunião de
quase duas horas a portas fecha-
das. Nova Délhi deixou o encon-
tro acusando nos bastidores o
brasileiro de estar atendendo
aos interesses da Casa Branca.
Azevêdo faria o mesmo com
americanos e europeus – tudo
para permitir o entendimento.

Quando tudo parecia perdi-
do com o veto de Cuba, Aze-
vêdo convocou Havana para ou-
tra reunião. Uma de suas vanta-
gens foi o trabalho multilateral.
“Colocamos o mundo de volta
na Organização Mundial do Co-
mércio”, disse. / J.C.

Azevêdo sai de reunião com
fama de negociador incansável

José Manuel Durão Barroso, presidente da Comissão Europeia

ECONOMIA & NEGÓCIOS

“Tiramos a OMC da escuridão da irrelevância de volta para a luz.”

● O Ministério das Relações Exte-
riores afirmou que os resultados
do acordo de Bali são “amplamen-
te positivos” para o Brasil e res-
saltou o fato de sua assinatura ter
posto fim à paralisia da Rodada
Doha. Segundo nota divulgada
ontem, o acerto vai impulsionar
as exportações brasileiras.
A Confederação Nacional da In-
dústria (CNI) afirmou que o acor-
do forçará os países a desburo-
cratizarem o desembaraço de
mercadorias. “Os empresários
terão mais acesso a informações
sobre os procedimentos de trânsi-
to, taxas e encargos, classifica-
ção de mercadorias e restrições
de importação”, disse o diretor de
Desenvolvimento Industrial da
CNI, Carlos Abijaode, que acom-
panhou as conversas em Bali.

Primeiro acordo em 20 anos salva OMC
e garante voz de emergentes em debates

GENEBRA

Se o acordo foi comemorado, o
motivo era muito mais a sobre-
vivência da OMC que um impac-
to econômico imediato do trata-
do. Todos os temas sensíveis
que há 12 anos vem sendo discu-
tido sequer foram levados para
Bali e não há previsão sobre
quantos anos ainda levará para
que um acordo completo seja
fechado. “Esse pacote não é o
fim. É o começo”, declarou Ro-
berto Azevêdo, diretor da
OMC. O brasileiro admite não
saber quanto tempo ainda leva-
rá para fechar a Rodada de
Doha. “Mas não será rápido.”

Michael Froman, o represen-
tante de Comércio da Casa
Branca, foi claro: “Chegou o mo-
mento de fazer perguntas difí-

ceis e determinar os próximos
passos”. Uma das perguntas, se-
gundo muitos, é se a Rodada
Doha ainda tem alguma relevân-
cia.

O Itamaraty já deixou claro
que, nessa revisão, rejeita que o
debate introduza novas priori-
dades na agenda da OMC sem
dar uma solução para as distor-
ções na agricultura.

Para exportadores brasilei-
ros, um dos temas pendentes é
o dos subsídios para as exporta-
ções de produtos agrícolas do
países ricos. Em 2005, a OMC
fechou um entendimento de
que eles seriam eliminados ao
fim de 2013. Mas o prazo foi
prorrogado indefinidamente.

Para Pedro Camargo Neto, ex-
negociador brasileiro, a ausên-
cia desse tema na agenda de Ba-
li foi um erro. “O acordo é pífio
para a agricultura”, disse. “O
Brasil abandonou seu posto de
líder agrícola dos países em de-
senvolvimento optando por ser
o facilitador do consenso de Ba-
li. Agora o Brasil é bom moço de
Genebra”, acusou. / J.C.

Para Itamaraty e
CNI, acordo é
positivo para o País

SONNY TUMBELAKA/AFP

J
A

C
K

Y
N

A
E

G
E

LE
N

/R
E

U
T

E
R

S

Jamil Chade
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Pela primeira vez em quase
20 anos, a Organização Mun-
dial do Comércio (OMC) che-
ga a um acordo e evita um co-
lapso do sistema multilate-
ral. O entendimento abre ca-
minho para a injeção de US$ 1
trilhão na economia mundial
ao desbloquear processos
aduaneiros e, segundo econo-
mistas, criar 21 milhões de
postos de trabalho. Mas, aci-
ma de tudo, salva a credibili-
dade da OMC e evita que go-
vernos se lancem apenas em
negociações regionais.

O Itamaraty sai de Bali com o
que considera ser uma vitória
que vai bem além dos números
do comércio. O governo não dis-
farçava o medo de que, com um
colapso, a OMC fosse abando-
nada pelas grandes potências
que passariam a fechar cordos
comerciais entre elas. O temor
era de que essas iniciativas re-
formulassem as regras do co-
mércio mundial, desta vez sem
a influência ou participação do
Brasil ou de outros emergentes.

Apesar de ser apenas a “ponta
do iceberg” nas discussões da
OMC, o tom ontem era de come-
moração pelo significado políti-
co do tratado. Em Bali, todos sa-
biam que um fracasso significa-
ria o enterro da entidade e a op-
ção de líderes como Barack Oba-
ma de abandonar a OMC e par-
tir para acordos regionais.

“Pela primeira vez em nossa
história, chegamos a um acor-
do”, comemorou o diretor da
entidade, o brasileiro Roberto
Azevêdo. “A OMC entrou em
uma nova era. Pela primeira vez
em quase 20 anos, temos um
acordo. As luzes estão acesas na
OMC”, disse Michael Froman,

o representante da Casa Branca
para o comércio.

Impasse. O processo quase
naufragou após Cuba se recusar
a assinar o acordo, arrastando o
processo até as primeiras horas

de sábado. Os cubanos sofre-
ram inclusive pressão do Brasil
para mudar de posição.

Houve ainda outro revés nas
negociações, que poderiam ter
sido fechadas 24 horas antes. O
governo da Índia se recusava a
abrir mão de seus subsídios aos
pequenos agricultores, insistin-
do que a medida teria um impac-
to social desastroso para o país.

O entendimento fechado aca-
bou cedendo às pressões da Ín-
dia e estipulou que emergentes
poderiam manter seus subsí-
dios agrícolas, sem que o assun-
to fosse questionado nos tribu-
nais da OMC até que uma solu-
ção definitiva seja encontrada.

Os indianos se compromete-

ram a não aplicar esses subsí-
dios a novos programas e emer-
gentes ainda aceitaram em noti-
ficar a OMC caso o teto estabe-
lecido seja ultrapassado. Pelas
regras, os países emergentes po-
deriam subsidiar sua agricultu-
ra em até 10% do seu valor total.

Com o acordo, o pacote que
estava sobre a mesa foi destrava-
do. Isso permitiu que os gover-
nos aprovassem um texto em
que se comprometem a desbu-
rocratizar aduanas, reduzir os
trâmites para as importações e
acelerar a liberação de produ-
tos. Cálculos apresentados por
economistas americanos apon-
ta que essas medidas, se imple-
mentadas, economizariam US$

1 trilhão em custos anuais e gera-
riam 21 milhões de postos de tra-
balho. Segundo a OMC, isso au-
mentaria o comércio mundial
chegaria a US$ 23 trilhões.

A implementação dessas me-
didas, porém, continua sem
uma definição clara e também
terá de ser negociada em 2014,
enquanto especialistas contes-
tam os números apresentados
pela entidade. Froman saiu em
defesa dos números. “Isso não é
um pacote pequeno”, insistiu.
“A redução de custo dessas me-
didas está estimada em 10% pa-
ra países desenvolvidos e 15%
para os emergentes.”

A acordo era visto como sen-
do de interesse acima de tudo

de americanos e europeus, na
busca por reduzir custos para
exportar seus produtos a países
emergentes. Por anos, o Brasil
havia dito que esse ponto não
era de seu interesse.

Visão da Igreja. O papa Fran-
cisco, em um raro comentário
sobre temas comerciais, alertou
para o risco do colapso da OMC
e a proliferação de acordos re-
gionais.

Comércio exterior. Brasil trabalhou nos bastidores pelo consenso para evitar que a organização fosse abandonada pelos Estados
Unidos e a União Europeia, que ameaçavam iniciar a definição regras comerciais próprias, deixando países emergentes de fora

Segundo ex-negociador
brasileiro, foi um erro
permitir que a reunião
ignorasse os subsídios de
países ricos à agricultura

● Reações positivasEm conversas fechadas,
diretor-geral da OMC
conseguiu contornar
crise envolvendo Cuba,
Índia e Estados Unidos

● Mais produtividade

“Eu achava que
o efeito Bali faria
com que as delegações
chegassem a um acordo.”
Gita Wirjawan
MINISTRO DO COMÉRCIO DA INDONÉSIA

E PRESIDENTE DA REUNIÃO DE BALI

“Azevêdo teve um papel
crítico para nos trazer a
esse ponto (da
negociação).”
Michael Froman
REPRESENTANTE DE

COMÉRCIO DOS EUA

US$ 1 trilhão
seria o ganho em cortes de
custos anuais com a
definição das novas regras,
que têm o objetivo de facilitar
o trânsito de mercadorias
nas adunas de todo o mundo

Alívio. Roberto Azevêdo, diretor-geral da OMC (à esquerda), se emociona ao confirmar o resultado favorável ao acordo
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 8 dez. 2013, Economia & Negócios, p. B1.




