
UM GOLPE
CONTRA A
GLOBALIZAÇÃO
O mundo perde com o fracasso
melancólico da Rodada de Doha
de negociações comerciais da OMC

Giuliano Guandalini

Em novembro de 2001, em Doha,
capital do Catar, no Oriente Mé-
dio, os países-membros da Or-
ganização Mundial do Comércio

(OMC) anunciaram com pompa o iní-
cio de uma nova fase de discussões pa-
ra liberalizar o comércio no mundo. A
meta era dar um novo impulso à troca
de bens e serviços entre as nações ao re-
duzir não apenas tarifas, até então o fo-
co das negociações globais de comér-
cio, mas todos os outros entraves ao co-
mércio. Em Doha, a nona rodada de ne-
gociações globais de comércio desde
1947, o objetivo passou a ser a elimina-
ção dos subsídios e de outras práticas
anticompetilivas que, embora generali-
zadas, punem especialmente as nações

em desenvolvimento
ricas em produtos

agrícolas. Não foi à toa
que as negociações re-
ceberam o nome de
Rodada Doha de De-
senvolvimento. Na se-
mana passada, depois
de anos de impasse,
Doha entrou em colap-
so de forma deprimen-
te. Previstas para ser
encerradas em janeiro
de 2005, as discussões
foram suspensas sem
ao menos um esboço de acordo e há até
incertezas quanto a sua retomada. Como
definiu o ministro indiano do Comér-
cio, Kamal Nath, "a Rodada de Doha
está no meio do caminho entre a UTI e
o crematório".

É uma má notícia para todo o mun-
do. Os países ricos perdem a chance de
ter maior acesso a economias em ascen-

são, como a índia. Já os países em de-
senvolvimento terão de enfrentar por
mais algum tempo a concorrência des-
leal dos produtos agrícolas altamente
protegidos das nações industrializadas.
Subsídios são nocivos ao comércio livre
porque fazem com que os preços inter-
nacionais de commodities como soja,
milho e trigo fiquem abaixo de seu valor



real, num patamar inferior ao que seria
justo para remunerar os produtores que
buscam o lucro na produtividade, e não
no tapetão da ajuda oficial. Por esses
motivos, os negociadores brasileiros es-
tiveram entre os que mais festejaram o
lançamento da Rodada de Doha. Corre-
tamente, viam nela a chance de o país
derrubar as barreiras que impedem o au-

mento das vendas
às nações ricas. O
agronegócio, setor
em que o Brasil
dispõe de maior
vantagem compe-
titiva, é justamente
o mais protegido
nos Estados Uni-
dos, na Europa e
no Japão — atin-
gem 280 bilhões
de dólares os sub-
sídios anuais nas
três regiões. O âni-
mo brasileiro foi

tamanho que o Itamaraty decidiu colo-
car em segundo plano outras negocia-
ções. A idéia era que somente um acor-
do planetário, e não regional ou bilate-
ral, possibilitaria uma redução drástica
dos subsídios. A idéia está correta. Mas,
dado o fracasso de Doha, resta a dúvida
sobre se valeu a pena apostar todas as fi-
chas em um jogo arriscado e incerto.

No plano histórico, o fracasso de Do-
ha fez surgir o temor de que se repita
uma onda protecionista similar à inicia-
da com a eclosão da I Guerra Mundial.
Antes de 1914, o mundo viveu um perío-
do de globalização capaz de rivalizar
com o atual. Depois disso, o comércio
retrocedeu, sufocado por feudos movi-
dos ora por ideologia, ora por defesa do
mercado interno. A circulação periférica
dos acordos bilaterais pode amenizar um
sufocamento das artérias globais do co-
mércio. Já são quase 200 os acordos re-
gionais fechados por países à margem
das discussões multilaterais. Mas o
avanço anárquico de tratados pode criar
uma barafunda de regras bilaterais com
milhares de cláusulas confusas e contra-
ditórias. Adam Smith (1723-1790) dizia
que todos os países ganhariam se abris-
sem unilateralmente suas fronteiras.
Com sorte, o que presenciamos com a
explosão de acordos bilaterais é uma
versão confusa da receita preconizada
pelo filósofo e economista escocês. •
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