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Na Europa, jogador
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ECONOMIA & NEGÓCIOS

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

is.

Primeiro acordo em 20 anos salva OMC
e garante voz de emergentes em debates
SONNY TUMBELAKA/AFP

Jamil Chade
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Para Itamaraty e
CNI, acordo é
positivo para o País
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● O Ministério das Relações Exte-

riores afirmou que os resultados
do acordo de Bali são “amplamente positivos” para o Brasil e ressaltou 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 Indústria (CNI) afirmou que o acordo forçará os países a desburocratizarem o desembaraço de
mercadorias. “Os empresários
terão mais acesso a informações
sobre os procedimentos de trânsito, taxas e encargos, classificação de mercadorias e restrições
de importação”, disse o diretor de
Desenvolvimento Industrial da
CNI, Carlos Abijaode, que acompanhou as conversas em Bali.

Alívio. Roberto Azevêdo, diretor-geral da OMC (à esquerda), se emociona ao confirmar o resultado favorável ao acordo

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

o representante da Casa Branca
para o comércio.
Impasse. O processo quase

go

naufragouapós Cuba serecusar
a assinar o acordo, arrastando o
processo até as primeiras horas

a

ram a não aplicar esses subsídios a novos programas e emergentesaindaaceitaramem notificar a OMC caso o teto estabelecido seja ultrapassado. Pelas
regras,ospaísesemergentespoderiam subsidiar sua agriculturaematé 10% doseu valor total.
Com o acordo, o pacote que
estavasobreamesafoidestravado. Isso permitiu que os governos aprovassem um texto em
que se comprometem a desburocratizar aduanas, reduzir os
trâmites para as importações e
acelerar a liberação de produtos. Cálculos apresentados por
economistas americanos aponta que essas medidas, se implementadas, economizariam US$
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US$ 1 trilhão

de sábado. Os cubanos sofreram 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
pequenosagricultores, insistindoqueamedidateriaumimpacto social desastroso para o país.
Oentendimentofechadoacabou cedendo às pressões da Índia e estipulou que emergentes
poderiam manter seus subsídios agrícolas, sem que o assunto fosse questionado nos tribunais da OMC até que uma solução definitiva seja encontrada.
Os indianos se compromete-
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● Mais

1trilhãoemcustosanuaisegerariam21milhõesdepostosdetrabalho. Segundo a OMC, isso aumentaria o comércio mundial
chegaria a US$ 23 trilhões.
A implementação dessas medidas, porém, continua sem
uma definição clara e também
terá de ser negociada em 2014,
enquanto especialistas contestam os números apresentados
pela entidade. Froman saiu em
defesados números. “Issonão é
um pacote pequeno”, insistiu.
“A redução de custo dessas medidas está estimada em 10% para países desenvolvidos e 15%
para os emergentes.”
A acordo era visto como sendo 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
sobretemascomerciais,alertou
para o risco do colapso da OMC
e a proliferação de acordos regionais.
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Pela primeira vez em quase
20 anos, a Organização Mundial do Comércio (OMC) chega a um acordo e evita um colapso do sistema multilateral. O entendimento abre caminho para a injeção de US$ 1
trilhão na economia mundial
ao desbloquear processos
aduaneiros e, segundo economistas, criar 21 milhões de
postos de trabalho. Mas, acima de tudo, salva a credibilidade da OMC e evita que governos se lancem apenas em
negociações regionais.
O Itamaraty sai de Bali com o
que considera ser uma vitória
que vai bem além dos números
docomércio.Ogovernonãodisfarçava o medo de que, com um
colapso, a OMC fosse abandonada pelas grandes potências
que passariam a fechar cordos
comerciais entre elas. O temor
era de que essas iniciativas reformulassem as regras do comércio mundial, desta vez sem
a influência ou participação do
Brasil ou de outros emergentes.
Apesarde ser apenas a “ponta
do iceberg” nas discussões da
OMC,otomontemeradecomemoraçãopelosignificadopolíticodo tratado.Em Bali,todossabiam que um fracasso significaria o enterro da entidade e a opçãodelíderescomoBarackObama de abandonar a OMC e partir para acordos regionais.
“Pela primeira vez em nossa
história, chegamos a um acordo”, 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,

“Tiramos a OMC da escuridão da irrelevância de volta para a luz.”
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José Manuel Durão Barroso, presidente da Comissão Europeia
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Azevêdo sai de reunião com
fama de negociador incansável
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Em conversas fechadas,
diretor-geral da OMC
conseguiu contornar
crise envolvendo Cuba,
Índia e Estados Unidos
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Incansável e conhecendo cada
vírgulaquesenegociava,Roberto 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 apenas três meses para preparar a
conferência de Bali. Ontem, superou seu teste de fogo e quase
não conteve as lágrimas ao bater o martelo. Foi aplaudido pelas delegações.
Sua meta era superar Bali e
garantir que o governo de Barack Obama não abandonasse a
OMC. A estratégia era clara:
adiar para 2014 e 2015 qualquer
debate substancial sobre os temas mais espinhosos do acordo

e permitir que pelo menos a entidadesobrevivessecomoocentro das negociações mundiais.
Azevêdo, segundo diplomataslatino-americanos,saideBali com os dois objetivos atingidos.Umacordo,aindaquemínimo, foi obtido e Obama não teria motivo para relegar a OMC a
uma posição marginal.
Os“grandesicebergs”dasnegociações,comoelechamou,foram contornados por enquanto
e ele fez o que nenhum dos quatro antecessores conseguiram.
Dentro das salas de negociação, seu estilo também foi aprovado. Já em Genebra ele surpreendeu a muitos obrigando
negociadores a permanecerem
em diálogo por noites inteiras.
Em Bali, a negociação exigiu
queaconferência fosseestendida,enquantoministroscancelavam os voos que haviam sido
agendados.

Créditos. Alguns chegaram a

colocar em questão sua capacidade de ser ouvido por minis-
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positivas

“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

tros, já que ele jamais havia ocupado tal posição no Brasil e não
havia sentado à mesa no mesmo nível que os chefes das pastas de Comércio de cada governo. Ontem, os créditos foram
para ele.
“Achavaque seriaoefeito Bali que faria com que delegações
chegassema umacordo”,declarou Gita Wirjawan, ministro do

Comércio da Indonésia e presidente da conferência. “Mas foi
o Efeito Azevêdo. Ele nos deu
confiança e, nos momentos
maisdifíceis,manteveoprocesso andando”, disse. “Azevêdo
teve um papel crítico para nos
trazer a esse ponto”, reconheceu Michael Froman, representante de Comércio dos EUA.
Eleainda demonstrounaprática uma promessa de campanha: 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. Paciente, ele convocou o ministro
do Comércio da Índia, Anand
Sharma, para uma reunião de
quaseduashorasa portasfechadas.NovaDélhideixouoencontro 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 perdido com o veto de Cuba, AzevêdoconvocouHavanaparaoutra reunião. Uma de suas vantagens foi o trabalho multilateral.
“Colocamos o mundo de volta
naOrganização Mundialdo Comércio”, disse. / J.C.

Matéria

Bali deixou de fora
grandes temas de Doha
Segundo ex-negociador
brasileiro, foi um erro
permitir que a reunião
ignorasse os subsídios de
países ricos à agricultura
GENEBRA

Se o acordo foi comemorado, o
motivo era muito mais a sobrevivênciadaOMCqueumimpactoeconômicoimediatodotratado. Todos os temas sensíveis
quehá12anosvemsendo discutido 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 Roberto Azevêdo, diretor da
OMC. O brasileiro admite não
saber quanto tempo ainda levará para fechar a Rodada de
Doha. “Mas não será rápido.”
Michael Froman, o representante de Comércio da Casa
Branca,foiclaro:“Chegouomomento de fazer perguntas difí-

ceis e determinar os próximos
passos”.Umadasperguntas, segundo muitos, é se a Rodada
Dohaaindatemalgumarelevância.
O Itamaraty já deixou claro
que, nessa revisão, rejeita que o
debate introduza novas prioridades na agenda da OMC sem
dar uma solução para as distorções na agricultura.
Para exportadores brasileiros, um dos temas pendentes é
o dos subsídios para as exportações 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.
ParaPedroCamargoNeto,exnegociador brasileiro, a ausência desse tema na agenda de Bali foi um erro. “O acordo é pífio
para a agricultura”, disse. “O
Brasil abandonou seu posto de
líder agrícola dos países em desenvolvimento optando por ser
o facilitador do consenso de Bali. Agora o Brasil é bom moço de
Genebra”, acusou. / J.C.

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 8 dez. 2013, Economia & Negócios, p. B1.

