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Os presidentes George W.Bush e Luiz Inácio Lula da Silva manifestaram otimismo nesta sexta-
feira quanto à conclusão da rodada de negociações para a liberalização do comércio mundial, 
que chegou a ser interrompida temporariamente no ano passado. 
 
"Eu penso que nós já conversamos muito sobre a Rodada de Doha ao longo desses últimos 
meses, e penso que nós estamos andando, andando com muita solidez para encontrarmos a 
possibilidade ou o chamado 'ponto G' para fazer o acordo", afirmou o presidente brasileiro. 
 
"A rodada de Doha é importante, o acordo da OMC é importante, por isso eu vejo aqui sua 
ministra, sua negociadora, vejo aqui meu ministro, negociador, e penso que poderíamos dar a 
eles uma única ordem: -- Façam um acordo o mais rápido possível", disse Lula em discurso 
conjunto após reunião de trabalho com Bush em um hotel na zona Sul da capital paulista. 
 
Mas enquanto o presidente brasileiro sugeriu ao colega norte-americano que ordenassem um 
acordo imediato no âmbito da Organização Mundial do Comércio (OMC), Bush pediu cautela 
quanto a prazos. 
 
"Se nós (Brasil e EUA) podemos trabalhar juntos na OMC, todos podem trabalhar juntos na 
OMC", afirmou Bush. "Nós podemos trabalhar juntos, nossos ministros do comércio também. É 
uma rodada importante, eu divido com o senhor o otimismo em relação a isso, mas é óbvio 
que vai custar muito trabalho", afirmou o presidente norte-americano. 
 
"Eu não quero me sentir desencorajado por falhas do passado, eu quero estar otimista por 
tudo que conseguimos. Isso demanda a liderança do Brasil e dos EUA, vamos tentar chegar a 
um acordo, o melhor possível", emendou. 
 
Lula reforçou a importância de um acordo bilateral que leve a avanços nas negociações 
globais. O Brasil pede a redução de subsídios à produção agrícola norte-americana, e tem 
inclusive uma disputa com os EUA na OMC na área de algodão. 
 
"Se EUA e Brasil se entenderem, fica mais fácil para nós convencermos aqueles que ainda não 
estão participando do esforço para o acordo", prosseguiu o presidente brasileiro. 
 
"Transmiti ao presidente Bush meu sentimento de que estamos mais próximos do que nunca 
de uma conclusão das negociações de Doha. Todos podem sair ganhando com um acordo 
ambicioso e equilibrado, sobretudo os países mais pobres", afirmou Lula. 
 
Bush também defendeu o acordo global de comércio como o "mais efetivo programa de 
combate à pobreza" e chamou outros países, sem citar nomes, a fazer concessões, mesmo que 
Brasil e EUA cheguem a um acordo. 
 
O presidente brasileiro fez uma analogia das negociações comerciais com um jogo de carta, 
sugerindo que as propostas de redução de tarifas e subsídios sejam bem estudadas antes de 
serem apresentadas para discussão. "Em algum momento vamos colocar as cartas sobre a 
mesa e veremos se seremos capazes ou não de fazer um acordo", disse. 
 
Disponível em: <http://br.today.reuters.com>. Acesso em 12 mar. 2007 
 


