
O FUTURO DE DOHA
Brasil e G-20 apostam na última chance
para concluir a rodada de liberalização comercial

S
e o ciclo de negociações globais da Organização Mundial do
Comércio (OMC) conhecido como Rodada Doha - suspenso
em Genebra em julho último - não for retomado até julho de
2007, a esperança de liberalização do comércio para benefi-

ciar os países emergentes deverá ir para as calendas gregas. Isso
porque naquele mês vence o direito concedido pelo Congresso ame-
ricano para que o presidente George W. Bush assine acordos de
comércio com outros países. A ameaça paira sobre a aposta do Brasil,
África do Sul, China e índia - o núcleo do G-20 (Grupo dos 20) -,
que jogaram todas as fichas na expectativa de que os EUA e a União
Européia reduzissem significativamente seus subsídios agrícolas para

permitir o crescimento econômico dos
países emergentes. Seria a tal "rodada
do desenvolvimento", em que os emer-
gentes deveriam ser a bola da vez, de-
pois da liberalização da Rodada Uru-
guai do Gatt (1986-1993), que benefi-
ciou fundamentalmente o Primeiro Mun-
do. E o Brasil, essencialmente um ex-
portador de produtos agrícolas para a

Europa e os EUA - o agronegócio re-
presenta 30% do PIB -, é um dos que
mais têm a perder com o impasse.

A maior resistência à redução dos sub-
sídios agrícolas vem justamente da União
Européia (UE), embora nos Estados Uni-
dos ela também seja considerável. Na úl-
tima reunião da Rodada Doha, em Gene-
bra, a UE se propôs a reduzir 39% dos

PIOR SEM ELA Apesar
das críticas, a Organização
Mundial do Comércio
estabeleceu regras
relativamente equilibradas

subsídios, enquanto os EUA
acenaram com 53%. No caso
da Europa, os subsídios são pe-
sados: há produtos que embu-
tem no preço até 50% de sub-
sídios, enquanto determinados
produtos importados de países
emergentes pagam tarifas de
até 300% para chegar à mesa
dos consumidores europeus.
Mas a pauta de negociações
de Doha previa uma série de
exceções a essas reduções ta-
rifárias, na prática neutralizan-
do-as. Por outro lado, os euro-
peus pressionaram duramente
para que os emergentes sinali-
zassem rapidamente na aber-
tura dos mercados para com-
pras governamentais, serviços
e investimentos. Isso acontece
porque a chamada "Fortaleza
Europa" tem um vigoroso co-
mércio inter-regional que lhe
permite falar grosso na hora
de resistir às grandes pressões
para a redução de subsídios.
No fundo, os europeus podem

se dar ao luxo de viver sem a OMC.
O mesmo não se pode dizer de al-

guns membros do G-20, como o Brasil.
Apesar de todas as críticas que sofre
por promover um comércio desigual, a
OMC teve o mérito de ter estabelecido
regras e procedimentos relativamente
equilibrados. Neste âmbito, o Brasil mes-
mo já ganhou algumas quedas-de-braço
com países industrializados, como o caso
da disputa da Embraer com a Bombar-
dier, em 2003, e os contenciosos sobre
subsídios ao algodão americano e ao
açúcar europeu, em 2005. Sem o ampa-
ro de mecanismos estabelecidos pelas
regras da OMC, os acordos comerciais
ficam sujeitos apenas ao poderio dos paí-
ses envolvidos. E o Brasil já sentiu na
pele as dissimetrias desse jogo pesado
quando negociou a Alça com os EUA e
o comércio bilateral com a União Euro-
péia. Devemos rezar para que o fim de
Doha não nos doa. •
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