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O colapso espetacular da reunião da Organização 
Mundial do Comércio (OMC) em Seattle em 
dezembro de 1999 foi um desastre fácil de prever. O 
processo preparatório entre diplomatas em Genebra 
havia sido mal feito, mal-humorado e ineficaz. A feia 
e discordante batalha de um ano para escolher 
o novo Diretor Geral da OMC, Mike 
Moore da Nova Zelândia, deixou pouco 
tempo para a consideração cuidadosa 
das várias novas questões que haviam 
sido colocadas na mesa como 
potenciais candidatas para inclusão 
em uma nova rodada de negociações 
comerciais internacionais. Veteranos 
de outras rodadas perguntavam 
em voz baixa, desde o verão de 
1999, se não seria melhor adiar a 
conferência. Mas ninguém se atreveu 
a falar abertamente pois essa decisão 
teria sido vista como uma afronta 
aos anfitriões americanos. De certa 
maneira os problemas em Genebra 
eram substanciais e fundamentais. 
Havia uma falta de entusiasmo quase 
total por uma nova rodada. Instruções 
chegando aos diplomatas locais das suas 
capitais eram, com a possível exceção da União 
Européia, mornas, vagas e sem urgência. Por 
um lado, reformas econômicas baseadas 
no mercado estavam se tornando mais 
difíceis de se venderem politicamente em muitos 
países em desenvolvimento depois das crises 
financeiras de 1997-98. Por outro lado, políticas 
econômicas da “terceira via” – “capitalismo com uma 
face humana” – vinham amortecendo o entusiasmo 
“thatcherista” por liberalização e desregulamentação 
em muito da Europa Ocidental e nos Estados Unidos.

A OMC foi percebida como uma instituição que 
falhou. Aqueles que eram vistos como os guardiães 

e promotores do sistema regulado de comércio 
multilateral não estavam à altura da tarefa de mantê-
lo funcionando. Novos participantes não apenas 

conseguiram colocar um pé na porta. Eles 
agora estão firmemente dentro da casa. 

Quer queiramos ou não a instituição vai ter 
que se comportar diferentemente daqui 

para a frente. Países em desenvolvimento 
insistem no seu direito de estar sempre 
presentes nos aposentos íntimos 
onde as decisões são tomadas. 
Apesar de toda a sua ignorância e 
atitudes grotescas, as ONGs e seus 
ativistas conseguiram argumentar 
convincentemente que política 
de comércio deve ser definida 
em novos contextos. Nunca 
mais as regras de comércio serão 
formuladas e negociadas sem 
atentar à todas as suas implicações 
além da esfera imediata do 
comércio. Como dizia uma 
das faixas mais sérias vistas em 

Seattle, “Vocês estão indo na direção 
errada, pois estão indo sem nós!” E 

contudo, a OMC continua sendo o que 
sempre foi: uma máquina de negociações, 
um conjunto de direitos e obrigações 

aceito por governos através de 
decisões por consenso, e um 

processo quase judicial para apoiar essas decisões. O 
que deu errado, e para onde vamos?

Estas questões surgem no momento em que 
o mundo deveria estar celebrando o poderoso 
crescimento do comércio internacional como uma 
força que acentuou o desenvolvimento econômico 
e social no último meio século. Desde o início de 
suas operações em 1995 como organização sucessora 
do GATT, a OMC se tornou o instrumento chave 
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da comunidade internacional para liberalizar as 
regras de comércio e resolver disputas. Na sua obra 
magistral The Twentieth Century, o historiador J.M. 
Roberts dá crédito a esses arranjos institucionais do 
pós-guerra, incluindo o Banco Mundial e o Fundo 
Monetário Internacional (FMI), pela estabilidade 
institucional que “sustentou duas décadas de 
crescimento no comércio mundial de quase 7% ao 
ano em termos reais. Entre 1945 e os anos 1980 
a tarifa média sobre produtos manufaturados 
transacionados entre as principais economias do 
mundo caiu de 40% para 5%, e o comércio mundial 
multiplicou-se mais de cinco vezes”. Nos anos 90 
o comércio mundial continuou crescendo mais de 
6% ao ano. Segundo Alan Greenspan, presidente 
do Federal Reserve Board dos Estados Unidos, “é 
o grau de competição livre, sem rédeas, entre e 
dentro de nossas economias – e não o livre comércio 
ou a globalização – que é a fonte da inquietação 
que se manifestou e tornou-se visível em Seattle. 
Comércio e globalização são apenas os veículos que 
estimulam a competição, cuja aplicação e benefícios 
são evidentes hoje nos Estados Unidos mais do que 
em qualquer outro lugar do mundo”. Mas injustiças 
e desigualdades persistiram, como barreiras não-
tarifárias ao acesso de bens e serviços estrangeiros 
em grandes mercados, especialmente para produtos 
agrícolas e têxteis.

Os países em desenvolvimento tinham razões 
institucionais para sua reticência em cooperar na 
agenda para uma nova rodada de negociações. Muitos 
ainda estão implementando obrigações extensivas e 
exigentes da Rodada Uruguai, desdobradas em até 
dez anos a partir de 1995. Apesar de considerável 
assistência técnica da própria OMC e várias outras 
instituições multilaterais e regionais, a construção 
de capacidade em política comercial e administração 
aduaneira mal começou em vários países pobres. 
A sua capacidade de negociar, e menos ainda 
implementar, mais obrigações é um problema que 
não foi adequadamente tratado. De fato, os principais 
atores na OMC cometeram um erro de cálculo 
com toda a agenda temática da “implementação”, 
acreditando que poderiam oferecer algumas migalhas 
para os países mais pobres depois que seus próprios 
interesses

estivessem saciados, e desde que aquelas migalhas 
não causassem transtornos políticos dentro dos 
países ricos.

Outra razão para entusiasmo limitado nos países 
industriais foi uma percepção crescente de que 
as ONGs estavam se preparando para um grande 

desafio não apenas em Seattle mas também em 
algumas capitais européias. Muitos governos de 
centro-esquerda agora têm “Verdes” como ministros 
e muitos parlamentares simpáticos às mensagens 
dos ambientalistas, dos lobistas do desenvolvimento 
e dos sindicatos. Nunca foi o caso de se confrontar 
esses argumentos com paixão ou convicção. Pelo 
contrário, os ministros tenderam cada vez mais a se 
acomodar aos pleitos dos ativistas, e até a adotá-los 
abertamente.

O próprio “processo” de Genebra é hoje uma 
máquina rangente. Os embaixadores em Genebra 
não tinham um ambiente político fácil onde lidar 
com as centenas de páginas de propostas nacionais 
apresentadas desde o início de 1999. De fato, 
quando deixados sozinhos, os diplomatas locais não 
negociaram praticamente nada de substância nos 
anos recentes. Atitudes e processos de negociação 
na OMC adquiriram o sabor do sistema das Nações 
Unidas, que serve para desenvolver resoluções sem 
compromissos, retóricas, largamente desprovidas de 
sentido e que não precisam ser cumpridas. Mas este 
sistema é fatal para negociar obrigações comerciais 
com força de lei que devem representar os interesses 
comerciais precisos dos governos membros, e não 
os interesses mais ou menos nebulosos de grandes 
grupamentos regionais ou econômicos.

Entra Mike Moore
A única esperança real era a chegada de Mike 

Moore, o novo Diretor Geral da OMC. Ele 
provavelmente chegou muito tarde para fazer uma 
diferença grande mas, no final, seu impacto foi 
mínimo. Aparentemente tendo entendido mal o 
papel pelo qual lutou tão arduamente, Moore gastou 
muito do período pré-Seattle fazendo discursos e 
entrevistas coletivas sobre seu papel de porta-voz 
dos “fracos e oprimidos”. Ao invés de colocar o 
considerável talento e experiência do secretariado da 
OMC para trabalhar a tempo de fazer diferença no 
processo de negociação de minutas, ele foi acometido 
da síndrome da “organização movida por seus 
membros” (“member-driven organization”). Esse 
credo estabelece que só os países membros tomam 
iniciativas: o Secretariado apenas “presta serviços” 
aos negociadores. Umas poucas palavras com antigos 
Diretores Gerais do GATT, como Arthur Dunkel ou 
Peter Sutherland, teriam rapidamente persuadido o 
Moore de que essa abordagem não seria prática.

Portanto, o Secretariado se limitou a  
esplendidamente grampear listas de propostas. Assim 
os ministros chegaram a Seattle com uma “minuta de 
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negociação” de 36 páginas, desestruturada, que não 
representava muito mais do que uma série de listas 
de desejos. Para chegar desse ponto de partida a uma 
declaração final ampla, coerente e consensual, os 
seguintes elementos seriam necessários: habilidades 
de negociação excepcionais, brilhante direção dos 
trabalhos, muita boa vontade, sensibilidade política 
e o melhor ambiente possível em Seattle. O encontro 
não foi abençoado com nenhum deles. De fato, as 
condições opostas prevaleceram durante a semana. 
Elas foram tão ruins que vale a pena tentar lembrar 
exatamente porque afinal o encontro estava 
acontecendo em Seattle naquele momento.

O timing foi ditado por dois fatores. O 
primeiro foi a cronograma 
regular da OMC de 
conferências a cada 
dois anos. O encontro 
anterior tinha acontecido 
em Genebra em maio 
de 1998 e, para evitar 
que o novo encontro 
ficasse muito perto 
das eleições primárias 
presidenciais nos EUA, 
antecipá-lo para novembro de 
1999 parecia razoável. O segundo fator era a 
iminência de negociações previamente programadas 
sobre agricultura e serviços. Acordou-se ao final da 
Rodada Uruguai em 1994 que essas negociações 
começariam em 2000. A União Européia em 
particular – empurrada pelo então Comissário 
de Comércio Sir Leon Brittan – considerava que 
esses dois setores só poderiam razoavelmente ser 
negociados no contexto de uma agenda muito 
mais ampla. Assim foi inventada a noção da 
Rodada do Milênio, assim como a idéia de lançá-
la nessa conferência. Os EUA estavam contentes, 
especialmente se a agenda pudesse ser limitada aos 
interesses americanos e se a encenação do encontro 
pudesse ajudar a promover apoio doméstico para a 
agenda particular do presidente. E sempre havia a 
possibilidade de batizar às negociações de “Rodada 
Clinton” ou, no mínimo, “Rodada Seattle”!

Quando a semana da conferência chegou à metade, 
os residentes e autoridades locais de Seattle estavam 
se perguntando porque haviam se envolvido com 
a OMC. As redes de televisão ao redor do mundo 
estavam retratando a cidade como uma zona de 
guerra. Muito do centro da cidade tinha sido isolado 
tanto por manifestantes quanto por um dos maiores 
contingentes de polícia e de Guarda Nacional jamais 

vistos em uma cidade americana. O comércio estava 
perdendo dinheiro em um dos períodos mais ativos 
do ano. Cidadãos locais estavam sujeitos a toque de 
recolher toda noite.

O problema não foi a escolha de Seattle. A maior 
parte dos delegados que passeou pela cidade antes do 
início dos distúrbios logo percebeu que essa era uma 
cidade deliciosa, amigável, que realmente queria ver 
o sucesso da reunião da OMC . Seattle representava 
o interesse americano no comércio exterior tanto 
quanto qualquer outra cidade no país. Mas o 

estado de Washington e outros estados próximos 
abrigam muitos grupos de ativismo ambiental 

e muitos sindicatos. Isso deveria ter 
sugerido problemas desde 

o início. No entanto, 
a verdadeira questão 
quanto à localização 
não foi Seattle e sim os 
Estados Unidos. Com 

o benefício da visão a 
posteriori fica claro 
que se correu grandes 

riscos escolhendo 
aquele país como sede 

da conferência. Primeiro, o 
encontro provavelmente seria sequestrado para fins 
de política interna norte-americana. Segundo, o 
peso dos lobistas das empresas americanas – hoje 
onipresentes em qualquer conferência da OMC 
– seria absolutamente esmagador num encontro 
“em casa”, tornando quase impossível a tarefa dos 
negociadores americanos. Terceiro, nem o governo 
federal nem as autoridades locais estavam preparadas 
para gastar o suficiente para prover instalações 
e condições adequadas para uma reunião desse 
importância.

Infelizmente, a pobreza das condições de trabalho 
mostrou-se crucial na determinação da falta de boa 
vontade entre as delegações da conferência. As 
instalações eram horripilantes. Necessidades básicas 
como comunicações entre as delegações e espaço 
de escritório ou não existiam ou não funcionavam. 
A idéia de que delegados poderiam precisar comer 
direito, ou mesmo beber alguma coisa, especialmente 
quando trabalhando noite adentro, não parece ter 
ocorrido aos organizadores. Engaiolados no centro 
de conferências, os delegados se viram restritos a 
comprar – enquanto as “delis” estavam abertas – o 
tipo de comida que explica o alto nível de obesidade 
nos Estados Unidos e que convence a maioria dos 
estrangeiros que é melhor defender sua diversidade 
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cultural. De resto, a decoração das salas de conferência 
era de qualidade inferior. A presença de publicidade 
das empresas patrocinadoras na reunião estava fora 
de controle. Pelo menos parte das deficiências das 
amenidades foi causada pelo fato de que muito do 
financiamento da conferência foi assegurado através 
de patrocínio de empresas – um procedimento que 
não deve ser repetido em conferências futuras.

Resumindo, os EUA tentaram organizar a 
conferência sem gastar muito dinheiro e conseguiram 
criar um ambiente que frustrou e irritou delegados 
e impediu negociações. Os melhores locais para 
essas reuniões no futuro serão nos países em 
desenvolvimento avançado, que tendem a se orgulhar 
intensamente em fazê-las bem e estão preparados 
para gastar dinheiro para assegurar que essas ocasiões 
sejam uma vitrine e uma oportunidade para atrair 
investimentos.

A única pessoa que conseguiu se movimentar pela 
cidade sem muitos problemas foi o presidente Bill 
Clinton. No entanto, ele não chegou a entrar nas 
salas da conferência, tendo preferido conversar com 
lobbies de sindicalistas, agricultores e outros grupos 
com força política.

Quando discursou aos 
ministros da OMC, 
num almoço 

de hotel, 
seus esforços 
para apresentar-
se simultaneamente c o m o 
estadista internacional, sacerdote do livre comércio, 
amigo dos países em desenvolvimento e protetor 
dos trabalhadores infantis teriam sido engraçados 
se não fossem tão inoportunos. Muitos ministros 
saíram ofendidos pela performance. Vinda depois de 
uma infeliz referência em uma entrevista de jornal 
naquela mesma manhã, onde Clinton falou em 
“sanções” no contexto da proposta americana para 
comércio e direitos trabalhistas, eles se convencerem 
da verdadeira agenda política doméstica dos EUA 
por trás da conferência.

A agenda Clinton-Gore
Ora, imaginar que os Estados Unidos não teriam 

tal agenda seria ingênuo. Nós vimos desde abril 

de 1999 que para os Estados Unidos um fracasso 
em Seattle poderia ser tão atraente quanto um 
sucesso, ou até mais. Isso tinha menos a ver com 
a agenda política do presidente Clinton do que 
com as aspirações do vice-presidente Al Gore. 
Depois de amarrar o apoio eleitoral da central 
sindical AFL-CIO em outubro, a posição de Gore 
seria enfraquecida se os EUA tivessem aceitado 
uma declaração na conferência de Seattle que não 
contivesse um compromisso substancial de colocar 
comércio e direitos trabalhistas na agenda da OMC. 
Como estava claro que um texto aceitável pelos 
países em desenvolvimento nesse tema não passaria 
nem perto dos desejos americanos, o Sr. Gore deve 
ter ficado mais que contente quando o encontro 
finalmente acabou.

Ademais, dois outros assuntos importantes teriam 
que mostrar movimento para chegar a um consenso. 
Primeiro, algo, mesmo que pouco, precisaria ser 
feito nos têxteis. Isso não teria sido aceitável para a 
politicamente poderosa indústria têxtil americana, 
que já estava irada com o acordo para a acessão 
da China à OMC. Segundo, os Estados Unidos 
precisariam concordar com alguma pequena abertura 

do acordo sobre antidumping da Rodada 
Uruguai, sendo 

buscada pelo 
Japão assim 

como pelos países em desenvolvimento. Aquela 
abertura teria alienado os sindicatos siderúrgicos 
e toda uma coleção de setores “sensíveis” que 
dependem de proteção através de medidas anti-
dumping. Eles estavam presentes maciçamente 
em Seattle, e não estavam dispostos a ceder uma 
polegada na legislação de “comércio equitativo” (fair 
trade).

Vestindo Roupas Estranhas
Isto não quer dizer que não havia grupos 

americanos interessados em um sucesso em Seattle. 
Houve alguns esforços tardios para inspirar 
entusiasmo empresarial, liderados pela Associação 
Nacional de Manufatureiros, mas foram abafados e 
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finalmente silenciados pelos distúrbios nas ruas. O 
que nos traz ao único grupo realmente satisfeito em 
Seattle, além, talvez, do Sr. Gore e seus partidários.

Houve realmente três conjuntos de eventos nas 
ruas e salas de conferência de Seattle. Os sindicatos 
marcharam, quase passando desapercebidos pelas 
cadeias de TV, e fizeram seu lobby. Os grupos de 
ONGs mais estabelecidos organizaram seminários 
e debates cultos e publicaram infindáveis relatórios 
sobre desenvolvimento sustentável, segurança 
animal, remédios para AIDS e sobre os excessos do 
sistema de solução de controvérsias da OMC. Os 
ativistas das ONGs radicais berraram, quebraram 
janelas, vestiram roupas estranhas, foram atacados 
com gás lacrimogênio e acusaram a polícia de usar 
táticas de terror. O que devemos concluir disso 
tudo?

Em primeiro lugar, sobre os sindicalistas. A 
marcha organizada pela AFL-CIO no primeiro dia 
da conferência foi decepcionante. Ela não atraiu 
nem o número esperado – menos de 50 mil – nem 
muita atenção da mídia. Nenhuma surpresa, dado 
que as ruas da cidade já haviam se transformado 
em um campo de batalha em torno do centro de 
convenções. No entanto, líderes sindicais como John 
Sweeney e Bill Jordan foram ativos e sonoros em 
reuniões ao longo da semana. Mas eles tinham um 
peixe difícil de vender. Por um lado, eles precisavam 
dar a impressão de que estavam representando os 
trabalhadores dos países em desenvolvimento, e 
que tinham simpatia pelos interesses desses países. 
Ao mesmo tempo, a maior parte dos delegados 
dos países em desenvolvimento sabia muito bem 
que os sindicatos de trabalhadores dos países ricos 
são precisamente os lobbies que mais insistem em 
quotas para produtos têxteis, direitos anti-dumping, 
e outras formas de proteção contra competição de 
baixo custo. Ademais, a presença dos sindicatos na 
cidade impediu que os objetivos de longo prazo da 
pressão americana por direitos trabalhistas na OMC 
continuassem disfarçados. A referência de Clinton a 
sanções na sua entrevista pode ou não ter sido um 
engano, mas os sindicatos deixaram absolutamente 
e desavergonhadamente claro que eles querem uma 
cláusula social “com garras”, como disse Sweeney.

Algumas das ONGs mais estabelecidas tiveram as 
mesmas dificuldades no sentido de transmitir uma 
mensagem clara. Algumas, como o World Wildlife 
Fund e a Friends of the Earth trabalharam duro para 
dominar os detalhes e a complexidade da OMC e de 
suas regras. Elas entenderam a necessidade de ter os 
países em desenvolvimento ao seu lado para conseguir 

as decisões de política ambiental que querem nesses 
países. As mudanças que elas buscaram nas regras da 
OMC são bem argumentadas e coerentes. Ao mesmo 
tempo, essas ONGs freqüentemente competem 
entre si por membros e pelas verbas que os membros 
representam. Isso pode levá-las a tomar posições 
públicas que talvez preferissem evitar, de maneira 
a transmitir a impressão de que estão liderando 
cruzadas ambientais ou de defesa do consumidor. 
Isto se tornou aparente em Seattle. Mas as tensões 
internas tornaram-se mais agudas com os ativistas 
indisciplinados na rua dominando a atenção da 
imprensa e suprindo uma agenda mais categórica, 
preto no branco, contra a OMC.

Ativistas jovens, classe média, brancos
É tentador ignorar completamente esses ativistas. 

Afinal, eles quiseram parar o encontro, causaram 
estragos consideráveis, enorme despesa pública, 
e perdas consideráveis para o comércio local. Eles 
claramente não sabiam nada ou quase nada sobre a 
OMC e muitas vezes protestavam sobre temas que 
tem pouco ou nada a ver com a OMC. E eles não 
eram tantos assim: não mais do que 5 mil no dia de 
maiores protestos. Eles eram na sua maioria jovens, 
de classe média e brancos.

Suas ações não provocaram nada parecido a uma 
condenação. O presidente dos Estados Unidos e o 
prefeito de Seattle sofreram alguma inconveniência 
mas insistiram que estavam contentes porque 
os manifestantes estavam lá. Mais uma vez, isso 
tinha muito a ver com política interna. Mas, se 
as lideranças políticas acreditam que os ativistas 
estavam articulando coletivamente uma visão 
da economia global e das suas instituições que 
corresponde àquela de grande parte do eleitorado, 
então esses ativistas não podem ser ignorados como 
excêntricos ou universitários mimados. Certamente, 
atitudes em países como França, Canadá e Suíça, ou 
em países em desenvolvimento como Índia e África 
do Sul, revelam muita preocupação do público com 
o que poderia ser chamado de homogeneização 
através da globalização. A necessidade de conservar 
diversidade cultural, percepções de segurança 
alimentar, a salvaguarda da soberania nacional são 
temas que estão surgindo nas discussões nacionais e 
estão influenciando às posições de política comercial. 
A mensagem dos manifestantes parecia indicar que 
no futuro essas considerações estarão cada vez mais 
presentes e será cada vez mais difícil que interesses 
puramente comerciais prevaleçam sobre elas, não 
importa o que digam as regras da OMC.
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Claro, o principal alvo dos ativistas era a 
ganância empresarial que alegavam ser a verdadeira 
mão por trás do fantoche da OMC. Esta parece ser 
uma perspectiva particularmente americana. Afinal, 
financiamento privado parece ser endêmico na vida 
política americana. O fato de que apoio financeiro 
assegura favores políticos na política interna é muito 
claro. Não é difícil supor que as posições americanas 
na OMC também são pautadas por dívidas políticas. 
Nos últimos tempos, a burocracia do United States 
Trade Representative (USTR, o “ministério do 
comércio exterior” americano) foi forçada a abrir 
seus grupos de assessoria para incluir ONGs não-
empresariais. Mas a força dominante no processo 
de elaboração de políticas nos Estados Unidos 
ainda é o setor empresarial, operando no executivo 
e no Congresso. Na União Européia (UE) e em 
outros países – com alguns deslizes aqui e ali – há 
normalmente um equilíbrio mais sadio, uma relação 
mais distante e decorosa com o setor privado, e mais 
supervisão independente pelo legislativo.

O que nos traz à questão da transparência e 
do envolvimento das ONGs nas atividades da 
OMC. Esse foi um tema onde todos os grupos de 
ONGs puderam concordar. Mas ele se tornou um 
pouco acadêmico quando as próprias delegações 
ministeriais passaram tanto tempo reclamando de 
falta de transparência.

Apesar de todos os estragos e protestos nas ruas, 
foi a OMC que derrotou a OMC em Seattle. Como 
sugerimos, o preparo não foi promissor. Mas os 
principais atores conseguiram tornar uma situação 
ruim muito pior colocando em prática um processo 
de negociação que nunca teve uma chance real 
de funcionar. Neste encontro de uma semana os 
trabalhos de verdade só começaram na quarta-feira, 
três dias depois de quase todos os ministros – mas 
não a presidente, a negociadora americana Charlene 
Barshefsky – já terem chegado a Seattle. A segunda-
feira foi totalmente jogada fora com um seminário 
especial para ONGs e delegados que muita gente 
abandonou pelo tédio que os esmagava. A terça-
feira foi problemática, com a grande demonstração 
e a cerimônia de abertura, mas poderia ter sido 
usada para trabalho real. Ao invés disso, o dia foi 
desperdiçado com discursos de plenário e criação 
de uma estrutura de negociação “transparente” 
de quatro grupos principais. Esses grupos eram 
abertos, com mais de 100 membros cada, tornando 
impossível alguma negociação de verdade.

Foi só na quinta-feira, faltando 24 horas para o 
final da conferência, que a Sra. Barshefsky aceitou 

o inevitável e reuniu a assim chamada “sala verde” – 
um grupo seleto, de acordo com o tema, encarregado 
dos esforços finais de negociações detalhadas. 
Mas aí já era tarde demais, não somente porque 
ainda havia muitas controvérsias a resolver, mas 
também porque a atmosfera da negociação já estava 
envenenada. Ouvir alguém tão eminente como o 
ex-Secretário Geral da Comunidade Britânica – 
presente em Seattle como chefe da delegação de St 
Kitts e Nevis – chamar o encontro de a conferência 
internacional pior organizada em que compareceu 
em 40 anos de vida pública já teria sido inquietante. 
Para um membro graduado da delegação da UE 
referir-se ao comportamento “arrogante e afrontoso” 
do lado americano era ir muito além dos limites 
costumeiros da diplomacia internacional. Os países 
em desenvolvimento, em geral, estavam possessos. E 
no meio daquilo, mas sem ser parte daquilo, Mike 
Moore permanecia o mesmo bem-humorado de 
sempre.

Por que o ultraje? A Sra. Barshefsky vinha dizendo 
à imprensa e a quem mais quisesse ouvir que esse 
encontro era mais transparente e mais inclusivo 
do que qualquer outro na história das negociações 
comerciais do GATT e da OMC. No sentido de que 
mais gente teve acesso a mais salas de negociação 
do que nunca, ele provavelmente o foi. Mas os 
delegados rapidamente entenderam que eles estavam 
participando de um processo “aberto” mas ineficaz, 
enquanto que as negociações de verdade eram 
conduzidas em outro lugar. O problema foi que as 
regras do jogo nem de longe foram definidas a tempo. 
Quando elas o foram, ninguém as compreendeu. 
Pascal Lamy, o Comissário do Comércio da UE, 
foi irado à imprensa na quartafeira para reclamar 
amargamente sobre a necessidade de combinar 
“transparência e eficiência”. Pelo menos ele e seus 
colegas estavam presentes nas salas de negociação. A 
maioria dos delegados não estava onde importava.

Confiança e Certeza
A questão da transparência pode ser facilmente 

exagerada. Todas as delegações entendem que 
precisa haver barganha em grupos limitados. A 
verdadeira questão era como Barshefsky e Moore 
facilitariam o processo e certificariam as delegações 
de que elas seriam mantidas informadas de cada 
passo e se sentiriam envolvidas nas negociações. Não 
havia essa confiança em Seattle. Muitos países em 
desenvolvimento viram seus interesses serem tirados 
de suas mãos e foram sujeitados a processos que 
não podiam acompanhar nem entender. Se a Sra. 
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Barshefsky tivesse usado tanto tempo para informar 
às delegações quanto usou para vender à imprensa as 
posições de negociação americanas, ela poderia ter 
feito um trabalho melhor.

Na hipótese improvável de que o seu processo da 
Sala Verde tivesse atingido a fruição com um texto 
limpo, ele provavelmente não teria sido aceito pelo 
plenário da conferência. Na sexta-feira, a frustração 
dos países africanos, caribenhos e da maioria da 
América Latina era tamanha que esses grupos 
emitiram declarações públicas alertando que não se 
juntariam ao consenso necessário para adotar uma 
declaração.

E qual era o estado das negociações quando 
finalmente foram interrompidas? Não há dúvida de 
que tinha havido algum progresso na maioria das 
áreas, mesmo que ainda restasse muito por fazer. A 
maior parte do tempo da Sala Verde tinha sido gasto 
em agricultura, que se mostrou o tema chave, que 
precisava ser resolvido para que os outros tivessem 
alguma chance de se encaixar. Rapidamente foram 
bloqueadas as tentativas do dirigente do grupo da 
agricultura (o representante de Cingapura) de buscar 
progresso com base em um texto que se aproximava 
mais das posições do Grupo de Cairns que daquelas 
da UE e de seus amigos como o Japão, Coréia, Suíça 
e Noruega. De maneira já tradicional, os franceses 
mandaram seus negociadores da Comissão Européia 
bloquear qualquer sugestão de que a agricultura 
poderia um dia vir a ser tratada como qualquer 
outro setor, fazendo objeções à linguagem proposta 
sobre eliminação de subsídios e à ausência nos 
textos oficiais da palavra “multifuncionalidade” 
(um termo adotado pelos franceses e japoneses para 
argumentar que a agricultura protegida tem funções 
sociais e ambientais, além dos fins comerciais). 
A UE insistia em disciplinar a ajuda alimentar 
americana, programas emergenciais de assistência à 
agricultura, e o uso de garantias oficiais de crédito 
à exportação, assim como os subsídios diretos à 
exportação. Todas as partes andaram em círculos em 
torno dos “aspectos não-comerciais”, com ou sem a 
palavra “multifuncionalidade”.

Barshefsky e os sindicatos
No acesso aos mercados dos países ricos, fez-

se algum progresso apesar de permanecerem 
divergências quanto à modalidade de negociação a 
ser empregada: em relação a, por exemplo, picos 
tarifários e altas tarifas, fórmulas de corte de tarifas 
e iniciativas setoriais. O assim chamado “plano de 
liberalização avançada de tarifas” parecia destinar-

se à lata de lixo de propostas de negociação da 
OMC. Mas o maior decepção no tema acesso aos 
mercados foi com a iniciativa para os países menos 
desenvolvidos. A UE tinha proposto tratamento 
livre de quotas e de tarifas para praticamente 
todos os produtos originários dos países mais 
pobres do mundo, mas ela queria que outros países 
industriais e alguns países em desenvolvimento mais 
avançados também participassem. Os japoneses 
aparentemente concordaram. Os Estados Unidos 
pareciam ter feito o mesmo, mas uma entrevista 
coletiva conjunta EUA-UE foi cancelada quando 
ficou evidente que as condições anexadas pelos 
americanos reduziam as concessões a uma ilusão. A 
Sra. Barshefsky, claramente receosa de contrariar os 
sindicatos e o lobby têxtil, pareceu indicar que os 
EUA não concederiam nada além do que já estava 
incluído na legislação de comércio preferencial 
com a África e Caribe que avança lentamente 
pelos meandros do Congresso. Questionada se os 
produtos têxteis estariam incluídos na iniciativa, 
ela não respondeu.

O dossiê mais complexo e onde seria mais difícil 
obter progresso era a implementação dos acordos 
da Rodada Uruguai. Em Genebra, os países 
em desenvolvimento haviam submetido muitas 
páginas de demandas, tanto para decisão imediata 
e implementação após Seattle, quanto para revisão 
em 2000. Pouco foi concedido durante o processo 
preparatório, em particular nada que, do ponto 
de vista americano, parecesse uma reabertura dos 
acordos da Rodada Uruguai. Em particular, os EUA 
não queriam nada que parecesse mais avançado 
em têxteis – especialmente depois do acordo com 
a China – ou em anti-dumping. Os americanos 
também não mostravam entusiasmo por decisões 
gerais concedendo mais tempo a alguns ou todos 
os países em desenvolvimento para implementação 
dos acordos da Rodada Uruguai sobre propriedade 
intelectual (TRIPS), investimentos (TRIMS), e 
valoração aduaneira. Washington estava preparada 
apenas para tomar decisões únicas, caso a caso.

O dirigente canadense do grupo de negociação 
sobre implementação fez tentativas corajosas, 
e provavelmente imprudentes, de encontrar 
linguagem aceitável em têxteis e anti-dumping. 
Esse texto nunca chegou a um processo final na 
Sala Verde, mas teria sido inaceitável tanto para os 
países em desenvolvimento quanto para os Estados 
Unidos. O fracasso de Seattle significa que questões 
importantes e urgentes de implementação foram 
deixadas soltas ao vento.
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Quanto aos novos itens da agenda, pouco se 
discutiu e menos ainda se decidiu. A UE insistiu 
na sua demanda por negociações em políticas de 
competição e investimento até um estágio bastante 
avançado das conversações. Era evidente que um 
acordo não poderia ser fechado. Ao invés disso, os 
temas seriam enviados de volta a Genebra para mais 
trabalho exploratório com a possibilidade de que 
negociações viessem a ser consideradas na “revisão 
de meio-percurso” que normalmente ocorreria em 
2001.

A questão dos direitos trabalhistas mal foi 
discutida, mas Barshevsky causou irritação extra 
criando inesperadamente um grupo especial para 
discutir esse assunto, na quinta-feira a tarde. 
Àquela altura as palavras de Clinton já tinham sido 
absorvidas, criando um clima negativo nos países em 
desenvolvimento. De fato, alguns deles acreditavam 
que provavelmente poderiam conviver com uma 
revisão ou discussão, desde que ela acontecesse fora 
do aparato da OMC. Parecia que algo próximo da 
proposta da UE poderia ter sido aceito no final se o 
clima tivesse sido diferente e houvesse uma chance 
maior de acordo em torno de uma declaração. 
Uma formulação que foi circulada, proposta pelo 
Secretário Geral da UNCTAD, Rubens Ricupero, 
pedia a criação de “um fórum permanente sobre 
questões de comércio, globalização, desenvolvimento 
e trabalho com o objetivo de promover um melhor 
entendimento dos temas envolvidos…”. Este fórum 
incluiria uma variedade de outras instituições, como 
a UNCTAD, o Banco Mundial e a OIT (Organização 
Internacional do Trabalho), assim como a OMC. 
Não sabemos se esta fórmula satisfaria o pleito de 
Sweeney por um acordo com sanções, mas daria um 
alívio temporário para o governo americano.

Muitos outros assuntos ficaram no ar. O 
encontro estenderia a moratória na imposição de 
tarifas alfândegárias sobre transmissões eletrônicas 
(e-commerce). Presume-se que ninguém correrá 
para derrubar a moratória antes da próxima 
conferência. Vários grupos de trabalho vinham 
sendo propostos para comércio e finanças, comércio 
e dívida, transferência de tecnologia, globalização e, 
notoriamente, biotecnologia.

Foi com esse último grupo que Pascal Lamy 
malogrou em Seattle. Ele parecia ter feito um acordo 
com os Estados Unidos, que tinham proposto o 
grupo sobre biotecnologia em primeiro lugar, muito 
a contragosto dos ambientalistas, que achavam que 
esse grupo poderia suplantar o trabalho para um 
protocolo sobre biosegurança nas Nações Unidas.  

Ministros europeus adotaram essa mesma visão e 
forçaram a Comissão a reverter o acordo. Pobre Sr. 
Lamy. Ele parece ter ido a Seattle para ser o grande 
negociador, mas viu-se com os flancos expostos. 
Ele encontrou estados membros inoportunos, 
alguns trazendo até quatro ministros na delegação, 
todos esperando ter a sua vez de falar. Também se 
viu sujeito a um processo de negociação ineficaz e 
incompreensível.

E agora o circo volta para Genebra. Moore tenta 
encontrar ordem onde ela não existe para reportar 
novamente aos ministros. Ele não está trabalhando 
com um calendário claro. Poucos esperam que algo 
aconteça nos próximos meses, pois as feridas ainda 
não começaram a sarar e as cicatrizes serão profundas. 
Além disso, Genebra hoje não está capacitada para 
negociar efetivamente mais do que estava antes da 
conferência. Será difícil Moore construir uma base 
para lançar uma nova rodada até o final do ano. A 
realidade é que agora a OMC precisará esperar até 
que as eleições americanas tenham passado, com um 
novo presidente recéminstalado na Casa Branca. E 
isso talvez não seja mau, pois ainda há muito para se 
refletir e, talvez, até negociar.

Para começar existem os temas cujas negociações 
já estavam previstas pelos acordos da Rodada 
Uruguai, principalmente serviços e agricultura. 
As indústrias de serviços estiveram presentes com 
força em Seattle, mas ficaram no seu canto. Este 
é o setor onde as bases de negociação são bastante 
claras no próprio acordo da Rodada Uruguai. E 
como mostraram as negociações sobre serviços 
financeiros e telecomunicações nos últimos anos, 
é possível fechar acordos grandes sobre serviços 
sem compensações em outros setores. É ainda um 
setor onde tanto países desenvolvidos quanto em 
desenvolvimento têm muito a ganhar, e onde alguns 
dos maiores ganhos da economia global podem se 
realizar.

Com alguma sorte, preparativos sérios para as 
negociações em serviços deverão se iniciar no começo 
de 2000. O maior risco é que alguns governos – 
especialmente os exportadores de produtos agrícolas 
– poderiam criar vínculos entre evolução em serviços 
e o lançamento de uma nova rodada abrangente. 
É claro que nada vai acontecer no comércio de 
produtos agrícolas por um bom tempo. O que não é 
novidade alguma.

Mesmo se a conferência de Seattle tivesse 
sido um sucesso, poucos negociadores agrícolas 
esperavam muito movimento em 2000, por duas 
razões. Primeiro, porque apesar da UE ter sinalizado 
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que estaria preparada para iniciar negociações que 
poderiam levá-la além das reformas consideradas 
no pacote “Agenda 2000”, aprovado no início de 
1999, seria politicamente impossível fazê-lo no 
curto prazo. Ademais, as perspectivas para reforma 
agrícola na UE têm mais a ver com sua expansão 
para o leste, que deve incluir várias economias 
agrárias grandes e potencialmente caras, do que 
com a OMC. Segundo, porque por mais que o 
Grupo de Cairns deseje ver ação o mais cedo 
possível, eles acreditam que a UE só negociará sob 
pressão. Eles vêem a pressão subindo na medida 
em que chegarmos no fim da chamada “cláusula 
de paz” em 2003. Naquele ponto seria possível, 
em princípio, buscar vereditos sobre os programas 
de apoio agrícola (e especialmente os subsídios 
às exportações) da UE através do mecanismo 
de solução de controvérsias da OMC. Essa é 
claramente uma premissa questionável. Se a UE 
continuar se comportando como tem feito nas 
disputas sobre bananas com os Estados Unidos e 
produtores centro-americanos, o litígio na OMC 
poderá ser um meio ineficaz, ou no mínimo 
longo, de assegurar reforma na UE. Além disso, os 
europeus provavelmente pedirão uma renovação da 
“cláusula de paz” como um preço para iniciar uma 
negociação séria.

O trabalho real, imediato para Genebra e para as 
capitais é descobrir o que Seattle realmente significa 
para os fundamentos da OMC. Os processos de 
negociação e de tomada de decisões precisam ser 
desmontados e reconstruídos. Isso vai implicar em 
garantir transparência e envolvimento para todos 
os membros. Mas também vai significar fazer da 
OMC novamente um instrumento de negociação 
eficaz. Ainda não está claro se Pascal Lamy tem razão 
ao dizer que as lições da União Européia precisam 
ser aproveitadas na OMC. Outros grupos podem 
ter experiências igualmente válidas. Precisamos de 
pensamento criativo, livre dos estorvos criados por 
sensibilidades diplomáticas.

Claramente, parte desse processo é a questão 
do envolvimento não-governamental com a OMC 
e a necessidade de maior transparência. Seattle 
criou um encontro internacional de parlamentares 
interessados na OMC. A experiência pode ser 
repetida no futuro em Genebra, como um fórum 
útil para apoiar a organização. Mas quantos outros 
grupos poderão ser acomodados? O acesso a 
documentos deve ser liberado logo. O mecanismo 
de solução de controvérsias também pode se abrir. 
ONGs poderão submeter paraceres aos painéis.

Uma coisa está clara. A nova agenda para a 
OMC tem pouco a ver com o lançamento de 
uma nova rodada e tudo a ver com o seu próprio 
relançamento, para restaurar a confiança pública 
e política e permití-la voltar a fazer seu trabalho. 
Uma OMC emasculada será uma perda para cada 
um de seus membros e um grande risco para o 
crescimento econômico no futuro. E se os grupos 
de ativistas hoje estão celebrando, eles poderão logo 
entender o quanto algumas de suas causas favoritas 
dependem de um sistema multilateral de comércio 
funcionando bem.

Confrontados com o escárnio da imprensa 
mundial, os ministros de comércio e seus 
funcionários podem ser tentados a voltar a suas 
capitais e a Genebra, colocar o travesseiro sobre a 
cabeça e desaparecer por seis meses. Outra reação 
poderá ser retornar e continuar tocando o trabalho 
como se nada tivesse acontecido, como se tudo 
tivesse sido apenas um pesadelo desagradável, 
rapidamente esquecido.

É preciso agora voltar aos fundamentos, fazer 
as perguntas difíceis sobre o que saiu errado antes 
e durante Seattle e encontrar os meios de fazer a 
OMC funcionar novamente. Hoje a máquina está 
parada e sem perspectivas de se mover. O conjunto 
de regras mais sofisticado jamais criado nas relações 
econômicas internacionais foi severamente minado. 
Até ao sistema de solução de controvérsias da OMC 
falta credibilidade.

É importante que os funcionários de comércio 
exterior comecem a refletir rapidamente e não 
tentem minimizar e considerar como excepcional o 
que aconteceu em Seattle. As questões precisam ser 
confrontadas. Se os diplomatas de comércio exterior 
não pensarem agora, outros pensarão no seu lugar. 
Assim, o estrago de Seattle poderá aumentar ao invés 
de ser consertado.

A OMC derrotou a si mesma
A OMC não foi derrotada por nenhuma influência 

externa. Nem foi o fiasco de Seattle causado por 
falta de transparência ou pelo envolvimento dos 
países em desenvolvimento, mesmo se a sua ira e 
frustração foram genuínas e justificadas. Se a OMC 
gastar os próximos meses se preocupando apenas 
com temas como maneiras de tornar suas reuniões 
mais abertas, como facilitar o acesso do público aos 
seus documentos, ou como promover-se melhor, 
então o ponto e a oportunidade terão sido ignorados. 
Essa foi uma catástrofe auto-imposta. Suas raízes são 
profundas e suas causas complexas.
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Há um nível de análise onde o fiasco de Seattle 
pode ser atribuído à simples incompetência. A 
gerência do processo preparatório em Genebra foi 
estarrecedora. Isto foi em parte um fracasso das 
missões diplomáticas locais e do secretariado da 
OMC. Nenhuma conferência jamais deveria ter 
que se confrontar com uma minuta semelhante 
a uma “sopa de letrinhas”, como aquela que 
os participantes encontraram em Seattle. Se os 
delegados na OMC não têm as instruções de suas 
capitais para negociar a sério ou se não têm a 
capacidade ou o desejo de fazê-lo, então o Diretor 
Geral deve intervir. O papel do Secretariado 
não é apenas de prestar serviços nas reuniões e 
circular documentos eruditos sobre os temas em 
negociação, nem tem ele muito a ver com despejar 
press releases e frases de efeito para a imprensa do 
mundo. Seu papel é apresentar soluções. Soluções 
vindas do Secretariado foram muito raras antes e 

durante Seattle. Quaisquer que sejam seus outros 
méritos, Mike Moore não parece ser um gerente 
eficaz. Ele precisa entender que, mesmo que os 
países membros tenham reduzido o prestígio do seu 
Secretariado nos últimos anos, ele tem uma grande 
riqueza de talentos e experiência que deveria ser 
engajado em cada etapa do processo, mas não o foi 
em Seattle.

A última grande rodada de comércio terminou 
em 1993. Poucos dos delegados e ministros que 
trabalharam em Seattle experimentaram algo tão 
complexo como o lançamento de uma nova rodada 
de negociações. A necessidade de habilidades 
diplomáticas e de negociação, de imaginação na 
criação de minutas, de uma sutil administração do 
processo, foi muito grande. Mas não sentimos a 
presença das pessoas capazes de fazer as preparações 
e as reuniões funcionarem. Os governos 
provavelmente têm razão em rezar o credo da OMC 
como organização movida por seus membros. Mas 

se não fizerem uso de um secretariado operacional 
não conseguirão chegar a lugar algum.

Papel das Organizações Internacionais
Isto nos traz à questão mais geral e crítica do papel 

das organizações internacionais. Elas floresceram 
depois da Segunda Guerra Mundial junto com a 
crescente riqueza das nações e complexidade dos 
empreendimentos humanos. Elas são dominadas 
pelas grandes potências, mas também dão às 
pequenas nações um grau de voz e influência 
nunca antes visto. Muitas dessas organizações 
podem ser úteis em desempenhar funções técnicas 
e especializadas. Também podem servir como fórum 
para a cooperação na construção de uma economia e 
sociedade internacionais baseadas em regras. Na sua 
cauda apareceram hordas de ONGs especializadas, 
como intermediárias entre governos e sociedades 
civis.

Diplomacia fechada em si mesma
Como mostrou o fiasco de Seattle, esses sistemas 

complexos, alguns deles sobrecarregados com 
papéis e atores em conflito, precisam de liderança 
eficaz para ser úteis. A imprópria e prolongada 
disputa entre governos pelo cargo superior da OMC 
danificou a organização, como o fizeram disputas 
similares pela liderança da Organização Mundial 
da Saúde, UNESCO, Banco Central Europeu, da 
Comissão Européia, e muitas outras. Nos escalões 
inferiores dessas organizações, o trabalho útil de 
um núcleo de gente talentosa afunda sob o peso de 
burocracias excessivamente grandes e mimadas. Pode 
estar chegando o ponto onde as grandes potências 
se sentirão tentadas a abandonar ou ignorar a OMC 
ao lidar com disputas comerciais da mesma maneira 
como a Liga das Nações chegou a ser ignorada entre 
as duas Guerras Mundiais.

Para evitar este tipo de dano institucional, os 
governos nacionais precisarão avaliar as perdas 
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potenciais que viriam da erosão da estrutura de 
cooperação internacional que se desenvolveu com 
tanta dor durante o século XX. No que toca a OMC, 
os governos precisariam revisar a maneira como suas 
políticas comerciais são formuladas. Precisariam 
também considerar as implicações mais amplas 
de posições que atingem bens sociais, culturais e 
ambientais. Esta é a única maneira de satisfazer as 
ONGs, mostrando que suas preocupações estão 
sendo consideradas, antes que a ação se mude para 
Genebra.

Em Genebra será preciso acabar com uma 
diplomacia fechada em si mesma e que ignora questões 
estratégicas da sociedade civil. Certamente o processo 
terá que se tornar mais transparente. As ONGs 
precisarão passar pela porta com mais frequência, e 
não apenas para seminários. Mais importante porém, 
a operação efetiva da OMC passou a depender de 
uma maior coerência entre Genebra e as preocupações 
maiores das capitais e do mundo externo.

No fim da Rodada Uruguai os negociadores 
fugiram da questão de algum tipo de conselho 
de administração na OMC. É compreensível que 
os diplomatas em Genebra prefiram operar sem 
a presença de um supervisor. Também é preciso 
admitir que um corpo desse tipo precisa ser restrito 
em número quase por definição. Talvez a resposta 
seja restabelecer algo como o “Grupo Consultivo dos 
18” do GATT, que reunia policy makers graduados 
para discussões regulares sobre os temas importantes. 
Ele não tomava decisões mas injetava considerações 
de direção estratégica no que pode ser um processo 
bastante isolado.

De uma maneira ou de outra, fazer Genebra 
trabalhar com eficácia novamente é fundamental 
para a reconstrução da OMC.

Tradução: João Teixeira da Costa
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No caminho para Seattle ouvi muito sobre 
fazer dessas negociações de comércio a Rodada 
do Desenvolvimento. O objetivo central deve ser 
transformar essa retórica em substância. Essa é a 
maneira de dar efeito prático aos esforços dos países 
em desenvolvimento de tornarem-se membros 
plenos do sistema.

A UNCTAD está fazendo precisamente isto: 
encorajando países em desenvolvimento a tomar 
uma atitude pró-ativa para corrigir os desequilíbrios 
e moldar um sistema melhor através do “Programa 
de Agenda Positiva”, cujo impacto já pode ser 
medido pelo fato de que metade das 250 propostas 
do processo preparatório vieram desses países.

Os países em desenvolvimento foram 
caracterizados no passado como “caronas” do 
sistema. Isso nunca foi verdade, e através de suas 
ações esses países mostraram o quanto essa visão 
é errada. Eles liberalizaram mais rápido e mais 
profundamente que quaisquer outros países. E no 
processo preparatório de Seattle eles submeteram 
mais de 110 propostas concretas e detalhadas 
para lidar com os problemas específicos que 
identificaram como obstáculos à sua participação 
efetiva no sistema de comércio multilateral.

Essa não é apenas a melhor e sim a única 
maneira de lidar com o problema de legitimidade, 
que está no coração do debate sobre comércio – 
como qualquer pode verificar nas manchetes dos 
jornais ou nas demonstrações nas ruas.

Na raiz do problema está a globalização e as 
rupturas que provoca: insegurança no emprego, 
crescente desigualdade entre nações e dentro delas, 
o medo generalizado de que as pessoas estariam 
perdendo o controle sobre suas vidas. A reação 
contra a globalização se exprime contra alvos 
que mudam ao longo do tempo: primeiro foi o 
NAFTA, depois as negociações sobre investimento 
na OCDE. Agora chegou a vez da OMC. Neste 
sentido é sugestivo e irônico que a cidade da 
Microsoft, símbolo da economia globalizada, se 
tornou palco de demonstrações contra o comércio 
global, mesmo se a maior parte dos manifestantes 

tenha vindo de outros locais. Seria um sério erro 
ignorar a importância dessas demonstrações. Elas 
devem ser levadas a sério.

Para qualquer organização internacional, 
a legitimidade depende de três componentes 
principais: universalidade do quadro de associados, 
tomada de decisões participativa e eficaz, e 
distribuição justa dos benefícios do sistema.

A universalidade da OMC acaba de receber um 
grande impulso pelo avanço na acessão da China, 
que, espera-se, acabará com a longa espera de um 
quinto da humanidade. No entanto, ainda estamos 
longe de garantir que o processo de acessão se tornará 
mais justo e rápido. Isto requer a concordância em 
torno de um processo acelerado (fast track) para os 
19 países menos desenvolvidos que estão na sala de 
espera. Também significa não demandar dos países 
em acessão mais do que os requerimentos impostos 
aos membros atuais. Agora que os EUA e a China 
já concordaram nos termos da acessão da China, 
não há mais razão para continuar um jogo geo-
estratégico que tem sérios efeitos para vários países 
buscando a acessão.

Mas na medida em que a Organização se torna 
mais universal, ela também ganha em tamanho, 
complexidade, e heterogeneidade. O processo 
de tomada de decisão do velho GATT, que mais 
se assemelha a um clube, serviu bem para uma 
entidade de uns poucos países de grande identidade 
de idéias, mas não serve para uma organização 
com 140 países membros, incluindo a China, com 
diferentes interesses e níveis de desenvolvimento. 
Como um antigo participante do sistema da “Sala 
Verde” da Rodada Uruguai, tenho que admitir que 
ele não era totalmente justo e transparente para 
as várias “partes contratantes” excluídas. Desde o 
fim daquela rodada, e pela maneira como acabou, 
reclamações vem se acumulando sobre a falta 
de participação e de transparência nas decisões. 
Existe um claro padrão de reclamações levando ao 
desapontamento, que por sua vez gera um “déficit 
de legitimidade” para o sistema como um todo aos 
olhos do público. O resultado líquido tem sido 

2. Transformar retórica em substância

Rubens Ricupero

Rubens Ricupero, secretário-geral da UNCTAD (Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento), é presidente honorário do Instituto 
Fernand Braudel. Este artigo foi adaptado do seu discurso à Conferência de Seattle.
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uma percepção crescente de que o sistema poderia 
se tornar mais e mais difícil de se administrar, 
como sugerido por uma série de episódios 
dolorosos culminando no não conclusivo processo 
preparatório pré-Seattle em Genebra.

Uma maneira certa de tornar as coisas ainda 
piores seria produzir um consenso artificial 
na base de textos negociados por uns poucos 
participantes-chave. A seu devido tempo, isso 
somente transformará desapontamento em 
desafeição. De fato, não é o tamanho que torna o 
processo incômodo, e sim a promoção unilateral 
dos interesses de apenas um grupo de países, e 
a recusa persistente de reconhecer os interesses 
legítimos e as preocupações bem fundadas dos 
países em desenvolvimento. Isto é precisamente o 
que temos visto em relação às dificuldades genuínas 
que esses países tem enfrentado na implementação 
de algumas provisões dos acordos TRIPs e TRIMs, 
entre outros.

O problema da implementação é apenas o 
mais recente de uma série de desequilíbrios que 
vem distorcendo um sistema cujo objetivo foi por 
muitos anos a redução de tarifas industriais entre 
economias avançadas. Foi talvez compreensível, sob 
essa luz, que a agricultura fosse mantida fora das 
disciplinas de um sistema que precisou acomodar 
a construção do Mercado Comum Europeu e 
sua PAC, ou Política Agrícola Comum. Isso foi 
conseguido, diga-se de passagem, não através 
da filosofia oficial do livre comércio do sistema 
multilateral e sim a despeito dela. Subsídios maciços 
e intervenção estatal viraram o mercado de cabeça 
para baixo, negaram as previsões de economias 
respeitáveis de 80 anos atrás e tornaram a Europa 
um dos maiores exportadores agrícolas do mundo. 
O primeiro waiver em agricultura foi concedido 
aos EUA no início dos anos 50, enquanto que o 
primeiro arranjo “de curto prazo” para têxteis de 
algodão, que viria a se tornar o Acordo Multifibras, 
ocorreu no final daquela década. No primeiro caso, 
há quase meio século, no segundo caso, há mais de 
40 anos. E as nações que dizem que ainda não estão 
prontas para liberalizar totalmente agricultura e 
têxteis são freqüentemente as mesmas que acham 
que seria excesso de tolerância dar aos países em 
desenvolvimento mais de 5 anos para se adaptarem 
às complexas mudanças em proteção intelectual.

Para que mereçam o nome de Rodada do 
Desenvolvimento, futuras negociações precisariam 
no mínimo corrigir esses desequilíbrios. Elas 
precisariam, em primeiro lugar, eliminar o mais 

gritante exemplo de desequilíbrio, a liberdade dos 
países desenvolvidos de subsidiar maciçamente 
suas exportações agrícolas, e de colocar seus 
subsídios industriais na categoria não acionável. 
Em segundo lugar, elas deveriam acelerar o fim do 
Acordo Multifibras, onde apenas 6% do valor de 
itens restritos foi liberalizado até hoje. Em terceiro 
lugar, está na hora de acabar com as escaladas e 
picos tarifários num grande número de produtos 
onde países em desenvolvimento são competitivos, 
e conceder livre acesso aos mercados, consolidado, 
para exportações dos menos desenvolvidos.

Não existe alternativa ao sistema multilateral de 
comércio, mas isso não quer dizer que temos que 
nos resignar aos seus desequilíbrios atuais. Depois 
das duas décadas das Rodadas Tóquio e Uruguai, 
a vasta maioria dos países em desenvolvimento 
acabou com maiores déficits comerciais – 3% 
mais que nos anos 70 – e menos crescimento – 
2% menos que antes. Isto é em parte o resultado 
de más políticas domésticas, mas como já 
mencionei, a maioria dessas nações conduziu 
sérios programas de ajuste e não podem mais ser 
chamadas de “caronas” depois da rápida abertura 
desses mercados. Há outras razões: o crescimento 
lento das economias e da demanda por importados 
dos países avançados, a queda nos preços das 
commodities e conseqüente deterioração dos 
ternos de troca. Mas uma causa significativa desse 
estado de coisas está nas assimetrias do equilíbrio 
de direitos e obrigações mútuos, incluindo acesso 
a mercados, que precisa se corrigido.

Só há duas opções à nossa frente. A primeira 
é persistir com a abordagem mercantilista de 
pressionar os países em desenvolvimento a abrir 
ainda mais mercados que em breve se tornarão 
não-existentes, na medida em que essas nações não 
conseguirão através das exportações os recursos 
de que precisam para pagar suas importações. 
A segunda é uma estratégia de “levantar todos 
os barcos” que permitirá que as economias 
em desenvolvimento escapem da pobreza e do 
subdesenvolvimento através de exportações, 
conseguindo assim o dinheiro para financiar suas 
importações de bens de capital e tecnologia dos 
países industrializados, sem aumentar sua dívida. 
Eu espero que Seattle escolha o segundo caminho, 
o único que pode fechar a “lacuna da legitimidade” 
e atualizar o slogan da UNCTAD, “comércio ao 
invés de ajuda”, com duas novas fórmulas: “acesso 
aos mercados ao invés de capital especulativo e 
dívida; comércio ao invés de ‘hot honey’”.
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Entre 1993 e 1994, depois de sete anos de trabalho 
árduo, muitos de nós envolvidos nas negociações 
que levaram à criação da Organização Mundial do 
Comércio não podiam, a despeito do sentimento 
de realização, evitar certa ambiguidade frente aos 
resultados obtidos.

Havia então, como há agora, a convicção de que 
o sistema multilateral de comércio beneficiava de 
maneira apenas limitada os países em desenvolvimento. 
Decorridos seis anos, esse fato parece ignorado pelos 
muitos setores dos países desenvolvidos mobilizados 
em torno dessa Conferência, em defesa de velhos 
e novos mecanismos protecionistas, voltados 
majoritariamente contra exportações de economias 
em desenvolvimento.

Seu discurso, incansavelmente repetido, pode 
levar a crer que as exportações dos países em 
desenvolvimento representam grave ameaça aos 
bem-estar econômico e social das nações mais 
ricas, a despeito de abarcarem menos de um terço 
das exportações globais e de serem constituídas 
principalmente de matérias-primas. Visões 
distorcidas, como a vaticinada – mas nunca 
concretizada – migração de empregos para os países 
em desenvolvimento seriam simplesmente patéticas, 
não fosse seu impacto na cena política dos países 
desenvolvidos, como podemos ver aqui em Seattle.

Nações em desenvolvimento são absurdamente 
acusadas, por novos e velhos protecionistas, de 
auferir vantagens pelo dúbio privilégio de serem 
pobres. Recorrendo a imagens apelativas, como a de 
“dumping social”, esses grupos pretendem distorcer 
ainda mais o sistema multilateral de comércio – o que 
levaria, em última instância, ao virtual alijamento 
dos interesses dos países em desenvolvimento.

É preciso evitar tais falácias, resistir às perspectivas 
míopes que elas representam. De minha parte, estou 
convicto de que assim será. Afinal, o movimento 
que se espera de nós é justamente na direção oposta. 
Completar o trabalho que fez da OMC uma aposta 
bem-sucedida e remover os desequilíbrios que 
tornam esse êxito ainda parcial para muitos de nós.

Permitam-me citar aquele que, mais do que 
qualquer outro, ajudou a criar a OMC, Peter 
Sutherland:

“Os perigos de comprometer a credibilidade da 
OMC, sua autoridade e previsibilidade, sua eficácia, 
são bastante reais. O mundo tem muito a perder se a 
OMC não puder funcionar como deveria”.

O Brasil foi dos primeiros países a apoiar uma nova 
rodada de negociações multilaterais de comércio.

Uma nova rodada é necessária para enfrentar 
as tarefas inacabadas da Rodada Uruguai e para 
reequilibrar um sistema de comércio ainda distorcido 
em certos setores.

Uma nova rodada é necessária para assegurar que 
os países em desenvolvimento serão plenamente 
integrados à OMC, compartilhando direitos e 
benefícios, compromissos e obrigações.

O Brasil acredita que a maior responsabilidade 
dessa Conferência, e o cerne de seu mandato, é o 
tratamento das distorções mais sérias que ainda 
afetam o comércio internacional. Especialmente o 
comércio de bens agrícolas. Não é mais aceitável que 
certos países – justamente alguns dos mais ricos do 
mundo – sejam autorizados a bloquear o acesso a seus 
mercados agrícolas internos, ao mesmo tempo em 
que demandam abertura ainda maior para produtos 
nos quais podem competir sem risco.

É ainda mais inaceitável que se permita a 
esses mesmos países subsidiar, com dezenas de 
bilhões de dólares, suas próprias exportações 
agrícolas para terceiros mercados, deslocando de 
maneira injusta exportadores de outros países. Na 
agricultura, as tarifas aplicadas pela maioria dos 
países ricos são quatro vezes maiores do que aquelas 
aplicadas a produtos manufaturados por países em 
desenvolvimento.

Subsídios à exportação são proibidos para bens 
manufaturados, mas amplamente permitidos para 
habilitar países desenvolvidos a vender produtos 
agrícolas e impedir, a qualquer preço, a competição 
justa. Além disso, em contraste com a regra aplicável 
ao comércio de manufaturados, não há limite para 

3. Protecionismo em Seattle

Luiz Felipe Lampreia
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a concessão de créditos à exportação de produtos 
agrícolas, o que torna virtualmente impossível 
competir com os beneficiários do apoio generoso 
dos fundos governamentais de países ricos.

O nome desse jogo é discriminação. Uma 
discriminação intolerável entre distintos tipos 
de bens. Entre bens nos quais os países ricos são 
competitivos e aqueles em que não o são. Entre 
países que têm e que não têm recursos para conceder 
subsídios. O comércio agrícola, tal como hoje 
praticado, é o único exemplo efetivo de tratamento 
especial e diferenciado na OMC. Beneficia, 
infelizmente, apenas aqueles que não necessitariam 
privilégios.

O Brasil quer, para os produtos que exporta, 
os mesmos níveis de acesso a mercado e as 
mesmas disciplinas que os países 
desenvolvidos se habituaram a 
esperar em suas exportações para 
nosso mercado.

Distintos setores devem não 
apenas estar sujeitos às mesmas 
regras e disciplinas; devem, 
também, oferecer as mesmas 
oportunidades de recurso ao 
sistema de solução de controvérsias 
da OMC.

A construção de um sistema 
efetivo, justo e acessível depende 
da revisão daquelas limitações que, 
inseridas em alguns dos acordos, 
afetam severamente a utilidade 
do mecanismo de solução de 
controvérsias – em anti-dumping, 
por exemplo.

Um breve exame dessa matéria é 
suficiente para nos lembrar de como um instrumento 
originalmente concebido para estimular o comércio 
justo pode ser capturado por interesses específicos, 
tornando-se nada menos do que uma forma de 
protecionismo legalizado. Depois de cinco anos 
de implementação, alguns dos acordos concluídos 
em Marraqueche pedem uma revisão profunda e, 
provavelmente, emendas.

O protecionismo está em alta nos países 
desenvolvidos. A todo momento, preocupações 
legítimas e a boa fé das pessoas são usados como 
disfarces. Padrões ambientais e trabalhistas – objeto 
de regras específicas e razão de ser de agências 
especializadas criadas pela comunidade internacional 
– são dois novos exemplos de temas importados para 
a agenda internacional do comércio, de uma forma 

que deixa ampla margem para suspeitas. Não estamos 
convencidos da necessidade de alterar os acordos da 
OMC para tratar dessas questões.

O Brasil vem passando por um profundo processo 
de transformação desde o fim da Rodada Uruguai. 
Nos últimos seis anos, o país avançou rapidamente 
rumo a uma maior integração na economia mundial. 
Dois dados são suficientes para proválo: nossas 
importações expandiram-se consideravelmente, de 
25 bilhões de dólares em 1993 para 57 bilhões no 
último ano; a entrada anual de investimento direto 
no país aumentou de 700 milhões de dólares, em 
1993, para 26 bilhões em 1998 e mais de 30 bilhões 
nos últimos doze meses.

Entre as economias emergentes, o Brasil é um 
dos maiores beneficiários da chamada globalização. 

No entanto, também sofremos 
as conseqüências de um dos 
seus grandes males: a altíssima 
volatilidade dos fluxos de capital e 
o “comportamento de manada” dos 
mercados financeiros, que, segundo 
a teoria econômica, deveriam agir 
de maneira perfeitamente racional.

Fosse o sistema de 
comércio internacional menos 
desequilibrado, o Brasil talvez 
tivesse maiores defesas contra 
o contágio por crises em outras 
regiões. Afinal, parte do ceticismo 
do mercado financeiro à época 
das últimas turbulências pode ser 
atribuído à falta de confiança na 
capacidade brasileira de aumentar 
suas exportações, diante do 
recrudescimento do protecionismo 

em alguns de nossos maiores mercados.
Em nenhum momento, no entanto, voltamos 

atrás nos compromissos que assumimos na OMC. 
Ao contrário, avançamos na liberalização comercial, 
na desregulamentação e nas privatizações – porque 
acreditamos ser esse o melhor interesse do Brasil.

Se o nome do jogo é comércio livre e justo – e a 
maioria de nós acredita que assim deve ser – ainda 
há muito a fazer para aperfeiçoar suas regras.

O mundo real não oferece igualdade de condições 
para todos. Como um mínimo, entretanto, devemos 
estar submetidos a regras de aplicação geral, regras 
que não são escritas apenas para proteger os fortes de 
suas fraquezas e impedir que os fracos se aproveitem 
de suas vantagens.

Esta é a nossa tarefa, agora e nos anos que virão.


