
Doha pode ter grandes avanços antes do fim do ano, diz Amorim 
 
O ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, está confiante em avanços nas negociações 
sobre a Rodada de Doha antes do fim do ano e afirmou que um acordo depende de coragem e 
vontade política dos negociadores. 
 
"Há condições de um progresso considerável antes do fim do ano", afirmou Amorim a 
jornalistas nesta segunda-feira após participar da abertura da 2a Conferência Nacional sobre 
Política Externa e Política Internacional. 
 
"Hoje estamos muito próximos de um acordo e falta um pouquinho de vontade política para 
chegar até o resultado final. Depende de atitudes políticas", acrescentou. 
 
Segundo Amorim, há possibilidade de se avançar ainda este ano no triângulo básico das 
negociações, que envolve a redução de subsídios agrícolas por parte dos EUA, o acesso de 
produtos agrícolas ao mercado europeu e a abertura dos mercados emergentes aos produtos 
industrializados. 
 
"Acho que é possível até o fim do ano chegarmos a um acordo sobre os números básicos, 
sobre o triângulo básico de Pascal Lamy (diretor-geral da Organização Mundial de Comércio)", 
disse Amorim. 
 
"Não pode ser um triângulo equilátero. Tem que ser um triângulo isóceles cujos lados maiores 
têm que estar do lado dos EUA e União Européia. Essa é a proporcionalidade que queremos", 
destacou. 
 
O ministro afirmou ainda que EUA e UE já deram passos importantes nas negociações sobre a 
abertura de mercado e redução de subsídios, porém ainda há elementos "obscuros nesse 
movimento". 
 
Ele acredita que a Rodada de Doha será concluída mesmo que isso não aconteça no curto 
prazo. "Seria uma pena não concluirmos agora. Se não for agora, será em um ano e meio, 
mas há risco de um fenômeno que distancia as atenções surgir e aparecer alguma iniciativa 
que afaste o multilateralismo". 
 
Segundo ele, as eleições norte-americanas em 2008 podem acelerar as negociações, mas 
destacou que nenhum acordo será feito "a qualquer preço". 
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