
RODADA DOHA

Cada um
por si

SE O BRASIL já enfrenta os problemas
internos para incrementar a participa-
ção no comércio internacional, as dis-
cussões sobre acordos multilaterais pa-
recem ainda mais emperradas.

Em junho passado, o Brasil e a ín-
dia suspenderam as negociações da
Rodada Doha - nome para os debates
atuais iniciados em 2001 na Organiza-
ção Mundial do Comércio (OMC). Na
reunião realizada em Potsdam (Alema-
nha), o Brasil e a índia representavam o
grupo dos países em desenvolvimento
e negociavam com União Européia e
Estados Unidos. O grupo, conhecido
como G-4, vinha liderando as discus-
sões na tentativa de conciliar posições
entre os países desenvolvidos e em de-
senvolvimento. E o impasse, já mani-
festado em 2003, continua.

A negociação de Brasil e índia com países europeus não evoluiu e a mesa de debates ficou vazia

Os países em desenvolvimento ar-
gumentam que seus produtos não pos-
suem oportunidade alguma nos mer-
cados altamente subvencionados dos
países ricos. Os industrializados, por
sua vez, querem que os países emer-
gentes e em desenvolvimento reduzam
suas tarifas para as importações de pro-
dutos manufaturados e que seus mer-
cados se abram para serviços do exte-
rior, como bancos e seguradoras.

"A razão do impasse ou do co-
lapso das conversas é basicamente
porque as ofertas em agricultura fo-
ram muito abaixo de nossas expecta-
tivas", justificou o ministro brasileiro
das Relações Exteriores, Celso Amo-
rim, em entrevista coletiva concedida
na Alemanha. Participavam da reu-
nião, além de Amorim, o ministro de
Comércio indiano, Kamal Nath, o co-
missário europeu de Comércio, Peter



Mandelson, e a representante de Co-
mércio dos Estados Unidos, Susan
Shwab, além de delegações de nego-
ciadores dos quatro países.

A representante dos Estados Uni-
dos, por sua vez, culpou Brasil e índia
pelo fracasso do G-4. "Quando as con-
versas chegaram a um impasse, estava
claro que os EUA e a UE estavam pre-
parados para fazer significativas con-
cessões, significativas contribuições à
rodada, e que havia falta de flexibili-
dade, rigidez, na verdade, dos avança-
dos países em desenvolvimento que es-
tavam presentes", afirmou Shwab.
Brasil, índia, Estados Unidos e União
Européia vinham tentando costurar
consensos para facilitar as negociações
entre os 150 membros da OMC. Agora,
caberá ao conjunto de países encontrar
solução para o impasse.

Excluídos do processo
Além dos problemas da reunião em si,
no mesmo instante, um grande nú-
mero de países em desenvolvimento
passou a reclamar que suas aspirações
comerciais nem sequer estavam sendo
tocadas no conjunto da negociação.

O processo recente de negociações
na OMC sofreu com a falta de transpa-
rência e participação, protestaram as
nações de ACP (África, Caribe e Pací-
fico, antigas colônias européias), o
grupo da África e dos Países Menos

Avançados, que em conjunto integram
o Grupo dos 90 (G-90), surgido du-
rante a também malsucedida confe-
rência da OMC realizada em 2003, em
Cancún, no México.

O G-90 Plus, nova denominação
do grupo após a adesão de Bolívia e
Venezuela, argumentou que a maioria
de seus membros teve escasso ou ne-
nhum conhecimento dos objetivos e
conteúdos do diálogo do G-4. Em de-
claração, destacou que, embora Brasil
e índia sejam países em desenvolvi-
mento, "não é correto que assumam a
responsabilidade de representar os
pontos de vista de todos os países em
desenvolvimento". Essa separação se
tornou pública apenas algumas horas
depois de reconhecido o fracasso da
reunião em Potsdam, embora desde
antes já circulassem comentários críti-
cos acerca do papel de Brasil e índia na
mesa de negociações.

Por outro lado, alguns países em
desenvolvimento, principalmente
China e índia, são beneficiados com o
prosseguimento do impasse, pois au-
mentam o seu poder econômico com
ou sem os resultados esperados da
Rodada Doha. A manutenção do ritmo
lento nas negociações pode ser até be-
néfica para a maioria das nações em
desenvolvimento que se encontram
atrasadas em termos econômicos.

No encontro realizado em Lisboa

Moderna agricultura brasileira é travada por

barreiras protecionistas européias e americanas

no começo de julho, tanto o Brasil
quanto a União Européia tentaram ar-
gumentar que a parceria estratégica
firmada entre as duas regiões não sig-
nifica uma opção pelo bilateralismo.
"Todos nós temos consciência de fe-
char a rodada. Agora sabemos tam-
bém que essa é uma oportunidade
única de conseguirmos uma verda-
deira redução dos subsídios agrícolas
e uma verdadeira ampliação no
acesso aos mercados dos países ri-
cos", afirmou Celso Amorim em en-
trevista coletiva.

Apesar do otimismo de Amorim,
o futuro das negociações internacio-
nais parece passar mesmo é pelos
acordos bilaterais. "O sistema multi-
lateral está em colapso, daí a prolife-
ração dos acordos bilaterais", afirma
o professor de economia da PUC/SP
Antônio Corrêa de Lacerda. "Com a
intransigência americana e européia,
a Rodada Doha só poderia evoluir se
fossem concedidas algumas flexibili-
dades pontuais, em alguns segmentos
específicos. Mas isso também parece
difícil de ser alcançado. Ressalte-se
que 2008 será um ano eleitoral em
muitos países. E nenhum governante
quer carregar o ônus de ter aberto
ainda mais suas economias junto aos
seus eleitores", afirma. ••
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