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As esperanças de uma rodada de desenvolvimento no comércio mundial – que abririam 
oportunidades para que os países em desenvolvimento crescessem e reduzissem a pobreza – 
parece haver desaparecido. Embora pareça “lágrima de crocodilo”, é necessário enxergar a 
magnitude do problema: durante muito tempo, Pascal Lamy, diretor-geral da Organização 
Mundial do Comércio (OMC), se esforçou para diminuir as expectativas, que na menor das 
hipóteses, resultaria em benefícios menores para os países pobres. 
 
O fracasso não causou surpresa: há tempos os Estados Unidos e a União Européia deixaram de 
cumprir as promessas que fizeram em 2001 na Rodada de Doha, a fim de ajustar os 
desequilíbrios da última rodada de negociações – injusta para os países mais pobres do 
mundo, que na realidade, ficariam pior do que já estavam. Mais uma vez, triunfou a falta de 
compromisso dos Estados Unidos com o multilateralismo, sua obstinação e sua vontade de 
inserir a conveniência política sobre os princípios – incluído seus próprios interesses nacionais. 
Ante a iminência das eleições em novembro próximo, o presidente George W. Bush não 
poderia “sacrificar” os 25 mil cultivadores de algodão ou os 10 mil prósperos plantadores de 
arroz e suas doações para a campanha. Poucas vezes tantos tiveram de renunciar para 
proteger os interesses de poucos. 
 
As conversações emperraram na questão agrícola, onde os subsídios e as restrições comerciais 
continuam sendo tão elevados quanto os industriais. Dado que aproximadamente 70% das 
pessoas nos países em desenvolvimento dependem diretamente da agricultura, são estes os 
perdedores do atual regime. O foco constante na agricultura desviou a atenção de uma agenda 
muito mais ampla que poderia ter sido tratada de maneira que beneficiaria tanto o Norte 
quanto o Sul. 
 
Por exemplo, as chamadas “tarifas escalonadas”, que taxam os bens processados em um valor 
maior que os produtos não processados, implicam na redução da expansão industrial nos 
países em desenvolvimento e, desta maneira, desestimulam as atividades voltadas para a 
produção de bens de maior valor agregado, que criam empregos e estimulam a entrada de 
investimentos. 
 
O exemplo mais atroz são as tarifas dos Estados Unidos sobre as importações de etanol, de 
US$ 0,54 por galão, quando não há tarifa sobre petróleo, e somente um imposto de US$ 0,50 
por galão sobre o combustível. Isso contrasta com o subsídio de US$ 0,51 por galão que as 
empresas norte-americanas (uma alta porcentagem para uma empresa simples) recebem 
sobre o etanol. Para tanto, os produtores estrangeiros não podem competir caso seus custos 
sejam US$ 1,05 por galão mais baixo que os dos produtores norte-americanos. 
 
Os gigantescos subsídios fizeram com que os Estados Unidos se convertessem no mais 
importante produtor de etanol do mundo. Mesmo assim, apesar da enorme vantagem, 
algumas companhias estrangeiras não podem triunfar no mercado norte-americano. 
 
Produzir o etanol brasileiro, baseado na cana-de-açúcar, custa muito menos que produzir 
etanol norte-americano, que possui o milho como matéria-prima. As empresas brasileiras são 
muito mais eficientes que a indústria subsidiada americana, que gasta mais energia em obter 
subsídio do Congresso do que melhorar a eficiência. Alguns estudos sugerem que gasta-se 
mais energia para produzir o etanol nos Estados Unidos do que o próprio combustível pode 
render. Se os EUA eliminassem as injustas barreiras comerciais, poderia comprar mais energia 
do Brasil e menos do Oriente Médio (OM). Evidentemente, a administração Bush prefere 
favorecer os produtores de petróleo do OM, cujos interesses, muitas vezes, parecem ser 
discrepantes em relação aos interesses americanos, e do Brasil. É claro que o governo nunca 
pronuncia essas palavras; com uma política energética desenhada pelas companhias 
petrolíferas, Archer Daniels Midland e outros produtores de etanol são simplesmente atores em 
um sistema corrupto de aportes em campanhas em troca de subsídios. 
 



Nas conversações comerciais, os Estados Unidos disseram que cortariam os subsídios somente 
se outros países abrissem seus mercados. Mas, como afirmou um ministro de um país em 
desenvolvimento, “nossos agricultores podem competir com os norte-americanos, mas nós não 
podemos competir com o Tesouro dos Estados Unidos”. Os países em desenvolvimentos não 
podem, e não devem, abrir plenamente seus mercados aos produtos agrícolas dos EUA ao 
menos que se eliminem por completo os subsídios norte-americanos. Competir em um mesmo 
nível obrigaria a estes países subsidiar seus agricultores, desviando fundos escassos que se 
direcionam para a educação, saúde e infra-estrutura. 
 
Em outras áreas do comércio internacional existe o princípio da salvaguarda compensatória: 
quando um país impõe um subsídio, outros países podem impor um imposto para compensar 
as vantagens injustas recebidas pelos produtores daquele país. Se os mercados são abertos, 
os países teriam o direito a contrapor os subsídios norte-americanos e europeus. Este seria um 
avanço importante na intenção de criar um regime comercial justo para promover 
desenvolvimento. 
 
No início da rodada de desenvolvimento, a maioria dos países em desenvolvimento temia que 
não somente a União Européia e os Estados Unidos não cumprissem com suas promessas (o 
que aconteceu em grande medida), como também o acordo resultante novamente os 
prejudicaria mais uma vez. Como conseqüência, grande parte do mundo em desenvolvimento 
se sentiu aliviada, já que este risco foi evitado. 
 
De toda maneira, existe um segundo risco: o mundo pensava que somente o acordo alcançaria 
os objetivos de uma rodada de desenvolvimento pleiteada em Doha, e que os negociadores 
logo propuseram, mais uma vez, conseguir que a rodada seguinte fosse tão injusta como as 
anteriores. 
 
Todavia, existe outra preocupação: os Estados Unidos se apressaram a firmar uma série de 
acordos bilaterais de comércio que são muito mais unilaterais e injustos com os países em 
desenvolvimento, que podem instigar a Europa e outros países a fazer o mesmo. Esta 
estratégia de dividir e conquistar prejudica o sistema de comércio multilateral, que se baseia 
no princípio da não discriminação. Os países que firmam estes acordos recebem um 
tratamento diferenciado, a despeito dos demais. Mas os países em desenvolvimento têm pouco 
a ganhar e muito a perder ao assinarem estes acordos, que quase nunca oferecem os 
benefícios prometidos. 
 
Na realidade, todo mundo perde se o comércio multilateral é prejudicado. O resto do mundo 
não deve adotar o enfoque unilateral dos Estados Unidos: o sistema de comércio multilateral é 
demasiado valioso para permitir que seja destruído por um presidente norte-americano que, 
em várias ocasiões, demonstrou desprezo pela democracia global e pelo multilateralismo.  
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