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O protecionismo em países ricos reduziu a participação dos países em desenvolvimento 
no comércio agrícola nos últimos 20 anos. Já uma liberalização completa do mercado 
elevaria as exp ortações agrícolas dos emergentes em 115%, ou em mais de US$ 300 
bilhões. 
 
Segundo estudo do Banco Mundial (Bird) divulgado ontem, os países em 
desenvolvimento que conseguiram elevar expressivamente suas exportações agrícolas 
tiveram como principais mercados outros emergentes, e não países ricos. A fatia dos 
emergentes no comércio mundial de produtos agrícolas caiu de 37,8%, em 1981, para 
36,1% em 2001. Ironicamente, os países em desenvolvimento conseguiram ganhar 
mais espaço na produção de manufaturados, passando de 19,3% para 33,4%. 
 
Eliminações de restrições a importações e subsídio doméstico poderiam elevar em US$ 
300 bilhões (115%) as exportações agrícolas de países em desenvolvimento em 2015 
- só o Brasil poderia ampliar seus embarques anuais em US$ 20 bilhões. O comércio 
agrícola mundial poderia crescer mais de US$ 500 bilhões, ou 75%.  
 
O estudo apresentado ontem pelo Bird - "Comércio Agrícola Global e Países em 
Desenvolvimento" - é o mais detalhado já preparado pelo banco sobre as distorções 
provocadas pelo protecionismo agrícola. Não apenas o Bird quantifica o total de 
subsídios dos países ricos (US$ 314,88 bilhões em 2002), como estima o efeito dos 
programas de subsídio de cada país ou bloco comercial sobre commodities específicas 
(açúcar, laticínios, algodão, arroz, café etc). 
 
A intenção é tentar influir nas negociações da Rodada de Doha da Organização Mundial 
do Comércio (OMC) provendo dados isentos sobre os efeitos dos subsídios no nível de 
pobreza em países em desenvolvimento. Mais de 70% da população pobre dos países 
emergentes vive na zona rural. 
 
"A proteção a produtos manufaturados diminuiu em todo mundo, principalmente nos 
países em desenvolvimento. Mas a proteção agrícola ainda é muito alta", diz o 
economista-chefe do Banco, François Bourguignon. Segundo cálculos do Bird, o nível 
de proteção estimada sobre a produção agrícola em países industrializados integrantes 
da Organização para Cooperação Econômica e Desenvolvimento (OCDE) subiu, na 
última década, para cerca de 45%. Os subsídios domésticos e barreiras de importação 
estimulam aumento da produção agrícola em países que não seriam normalmente 
competitivos, mantendo estagnada ou reduzindo a participação de países em 
desenvolvimento. O crescimento das exportações agrícolas foi maior para outros 
mercados emergentes do que para países desenvolvidos. Na década de 90, o 
crescimento de exportações agrícolas destinadas a países desenvolvidos foi de 3,4%, e 
chegou a 7,2% para outros países emergentes. 
 
O Bird também estimou quem seriam os "ganhadores e perdedores" da liberalização 
agrícola, de maneira geral e em cada commodity. O Brasil está entre os países que 
seriam mais beneficiados em termos de emprego e renda com a redução do 
protecionismo. O país teria a quarta maior elevação em aumento de valor agregado e 
elevação de 20% da receita dos produtores. O Brasil é citado como beneficiário na 
liberalização de subsídios do açúcar e café. Já a redução do protecionismo em laticínios 
poderia elevar os preços mundiais entre 20% e 40%, e distribuir US$ 3,5 bilhões em 
riqueza entre produtores de países emergentes. 



 
O Brasil poderia, ainda, elevar o nível de emprego na agricultura em 12,5% e os 
salários do setor em cerca de 3%. Os preços da terra também poderiam subir 9,9%. 
Outros países que seriam ganhadores em termos de emprego são Austrália, Argentina 
e México, todos com crescimento previsto de emprego no setor acima de 13%. Os 
maiores perdedores seriam União Européia (baixa de 23% do emprego no setor), 
Japão (26%) e China (6,6%). 
 
A época de lançamento do estudo foi escolhida a dedo para coincidir com o reinício das 
discussões sobre redução de subsídios na OMC. 
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Banco está pouco otimista sobre Doha 
Tatiana Bautzer  
 
O Banco Mundial está pouco otimista com a perspectiva de avanço nas negociações da 
Rodada de Doha da Organização Mundial do Comércio (OMC). As negociações não 
mostram, até agora, intenção de uma reforma abrangente como a que seria 
necessária, disseram ontem os responsáveis pelo estudo. "Gostaria de dizer que estou 
otimista em relação às negociações, mas infelizmente não é o caso. As últimas 
reuniões demonstraram que a reforma que está sendo imaginada resultaria numa 

 



redução modesta do protecionismo", disse Uri Dadush, diretor do Departamento de 
Comércio Internacional do Bird. 
 
Um dos maiores riscos à eficácia da Rodada é o mecanismo proposto de salvaguardas 
especiais para produtos considerados sensíveis. "Se essa cláusula não for usada de 
maneira limitada e, apenas em casos estritamente necessários, poderá eliminar todos 
os ganhos da negociação", alertou um dos participantes do estudo, Donald Mitchell. O 
Bird está preparando um estudo apenas sobre a questão das salvaguardas na 
negociação da OMC. O banco enviou representantes à reunião de Haia onde o 
mecanismo foi discutido. 
 
Mitchell acredita que a melhor maneira de reduzir os subsídios agrícolas é fazer uma 
negociação multilateral que inclua todas as commodities afetadas por subsídios. "Os 
interesses vinculados ao protecionismo são tão fortes que seria impossível reduzir o 
subsídio se houver uma negociação produto a produto", disse. 
 
Uma das questões de maior importância na negociação, segundo Mitchell, é reduzir a 
proteção em segmentos de maior valor agregado da cadeia de produção do 
agronegócio. O estudo do Bird mostrou que o protecionismo aumenta em produtos 
mais elaborados, o que desestimula o desenvolvimento de países exportadores. O 
estabelecimento de cotas e tarifas preferenciais a alguns países em desenvolvimento 
também não ajuda em nada. Cotas de importação de açúcar para países do Caribe, por 
exemplo, acabaram tendo o perverso efeito de desestimular a diversificação de suas 
economias. 
 
A divulgação do estudo aprofundado sobre os efeitos do subsídio agrícola em cada 
cultura tem como intenção alertar não apenas os negociadores, mas também políticos 
em países desenvolvidos sobre os efeitos dos programas de apoio à produção 
doméstica. Mas os próprios autores concordam que dificilmente o relatório surtirá o 
efeito desejado - especialmente em relação aos programas nacionais de pagamento 
aos produtores. O Bird chegou a dividir os valores dos subsídios entre seus receptores. 
Nos EUA, os produtores recebem quase metade dos recursos (US$ 46 bilhões de um 
total de US$ 93,5 bilhões em 2002). O restante é distribuído entre serviços e 
consumidores, com cerca de US$ 23 bilhões cada. Na Europa, o subsídio praticamente 
não gera benefícios aos consumidores (redução no preço final). Do total de US$ 104 
bilhões, US$ 92 bilhões vão para os produtores e apenas US$ 3,6 bilhões para os 
consumidores. (TB)  
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