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A suspensão das negociações dos países pobres e ricos coloca em xeque a estratégia do Brasil. 

O que já era difícil, agora ficou praticamente impossível. Com o fracasso das negociações entre 
representantes de Brasil, Índia, Estados Unidos e União Européia(G-4), realizadas na semana 
passada em Potsdam, na Alemanha, um acordo para a liberalização do comércio global tornou-
se uma miragem distante. Iniciadas em 2001, as negociações – conhecidas como Rodada 
Doha, da Organização Mundial do Comércio (OMC) – deveriam levar a uma maior abertura dos 
países do Primeiro Mundo aos produtos agrícolas dos emergentes. Ponta-de-lança da 
diplomacia do atual governo, a abertura é considerada fundamental para estimular o 
desenvolvimento econômico dos países pobres e para permitir maior equilíbrio no comércio 
internacional.  

O encontro, que deveria terminar no sábado ou no domingo, foi interrompido subitamente na 
quinta-feira, quando os representantes do Brasil e da Índia decidiram abandonar as 
negociações. O ministro das Relações Exteriores do país, Celso Amorim, saiu atirando. Disse 
que os países ricos fizeram um acordo prévio sobre produtos agrí-colas e tentaram impô-lo ao 
Brasil e à Índia. “Os Estados Unidos não entenderam que o mundo mudou”, afirmou. “Acabou 
o tempo em que os países em desenvolvimento baixavam a cabeça e aceitavam o que os 
países industriali-zados queriam.”  

A reação dos países ricos não foi menos dura. Os EUA e a União Européia acusaram o Brasil e 
a Índia de não aceitar a abertura de seus mercados em contrapartida, principalmente na área 
de serviços e de propriedade intelectual. “Ainda estamos aqui. O Brasil e a Índia é que já 
fizeram até as reservas de suas passagens de volta”, disse a representante americana, Susan 
Schwab. “O presidente (George W. Bush) ficou desapontado com certos países que estão 
bloqueando essa oportunidade de expandir o comércio global”, afirmou o porta-voz da Casa 
Branca, Tony Fratto, em Washington.  

Se a decisão do Brasil e da Índia foi correta ou apenas uma bravata ao estilo do presidente 
venezuelano, Hugo Chávez, só o tempo dirá. Mas pode-se afirmar, desde já, que a estratégia 
de concentrar as negociações na Rodada Doha, em vez de apostar em acordos regionais e 
bilaterais, começa a desenhar um fiasco. “Para mim, o fracasso das negociações não foi uma 
surpresa”, afirmou Rubens Barbosa, ex-embaixador do Brasil nos EUA e na Inglaterra, ao 
jornal O Estado de S. Paulo.  

Também ficou claro que o Brasil não tem uma estratégia bem definida em relação ao comércio 
exterior. Enquanto a China se tornou uma referência global no setor industrial e a Índia no 
setor de serviços, principalmente na área de tecnologia, o Brasil precisa encontrar sua 
vocação. É preciso indentificar as atividades em que o país tem condições de competir 
globalmente e concentrar-se nelas. “Para a América Latina, somos exportadores de 
manufaturas. Para a Europa, exportadores de produtos agrícolas e importadores de 
manufaturas. E, para a China, exportamos commodities e importamos manufaturas”, diz o 
diplomata José Botafogo Gonçalves, ex-embaixador do Brasil na Argentina e presidente do 
Centro Brasileiro de Relações Internacionais. “No contexto de uma economia globalizada, já 
não existe mais o velho conceito da perversa relação de troca entre países centrais e 
periféricos.” Entender essa nova realidade é fundamental se o Brasil ainda quiser apostar no 
sucesso das negociações da Rodada Doha. 

Fonte: Época, n. 45, p. 48, 25 jun. 2007. 

 


