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gricultura é o tema central e
mais complexo da Rodada
Doha da Organização Mun-
dial do Comércio (OMC),
lançada em novembro de
2001, no Catar, dois meses
depois dos atentados de 11

de setembro nos EUA. Trata-se do pri-
meiro grande ciclo de negociações da
entidade, criada em 1995 e com pelo
menos duas reuniões ministeriais fra-
cassadas - a de Seattle, em 1999, e a de
Cancún, em 2003. O lema de Doha é o

desenvolvimento. Mas a agricultura -
principal fonte de renda de nações po-
bres da América Latina, África e Ásia, e
importante gerador de saldos comer-
ciais de países competitivos como o
Brasil - está longe de ser um jogo equi-
librado, em que os participantes se-
guem as mesmas regras no mercado
global. A desvantagem está do lado dos
países em desenvolvimento, que en-
frentam toda sorte de barreira - cotas,
tarifas elevadas e subsídios distorcivos,
aplicados pelos países ricos. Na Rodada
Uruguai, a última do GATT (sigla em
inglês para Acordo Geral sobre Tarifas

e Comércio, que antecedeu a OMC),
concluída em 1994, foi aprovado o

; Acordo sobre Agricultura, que iniciou
um processo de abertura e diminuiu um
pouco o atraso do setor agrícola em rela-
ção aos produtos industriais.

É por isso que, apesar dos inúmeros
entraves, ainda há esperança de se con-
cluir um "acordo agrícola ambicioso" na
Rodada Doha. Três esforços são neces-

; sários para os 150 países membros da
OMC comemorarem um resultado satis-
fatório: redução de subsídios nos EUA,
abertura de mercado na União Européia
e menor proteção aos agricultores de pai-



sés membros do G-20 (tea o Glossário
com todos os termos grifados à pág. 27),
como índia, China, Filipinas e Indonésia.
Esses esforços dependem da nova Lei
Agrícola dos EUA (a Farm Bill) - que
terá de ser aprovada este ano e está
sujeita a lobbies protecionistas -, da dimi-
nuição da lista de produtos sensíveis
por parte da União Européia e de listas
reduzidas de produtos especiais que o
G-20 deve apresentar.

Estão sobre a mesa propostas para
um corte de, no mínimo, 50% nas tari-
fas agrícolas de países desenvolvidos e
de 36% nas aplicadas por países em
desenvolvimento, mediante a utiliza-
ção de uma fórmula em bandas. Além
disso, as negociações apontam para
uma redução de 60% a 70% dos subsí-

dios domésticos distorcivos de países
ricos. Também está prevista a elimi-
nação de subsídios à exportação em
2013, acompanhada de novas regras
para disciplinar créditos a essas ope-
rações, ajuda alimentar e comércio
agrícola feito por empresas estatais.

Os outros temas da rodada são
acesso a mercados para bens não agrí-
colas (produtos industriais), serviços,
regras, facilitação de comércio, meio
ambiente, propriedade intelectual, so-
lução de controvérsias e tratamento
especial e diferenciado para países em
desenvolvimento.

Esperança. Tudo, entretanto, depen-
de de soluções na agricultura. A julgar
pelas declarações políticas de negocia-

dores e chefes de Estado, parece possí-
vel uma conclusão da rodada ainda
este ano. Para Marcos Jank, presidente
do Instituto de Estudos do Comércio e
Negociações Internacionais (ícone),
surgiu "uma janela de oportunidade"
em janeiro, quando 50 países relança-
ram as negociações em Davos e o
governo americano pediu a renovação
da Trade Promotíon Authority (TPA),
autorização especial do Congresso
para o presidente dos EUA negociar
acordos comerciais, que expira no pró-
ximo dia 30 de junho. Além disso, o
Executivo apresentou ao Congresso
americano a sua versão da Lei Agrícola
2008-2013. Isso tudo desencadeou uma
série de consultas bilaterais entre os
países e uma intensa movimentação
em Genebra, sede da OMC.

Ao mesmo tempo, 20 entidades
empresariais de vários países, entre as
quais a Fiesp, divulgaram um docu-
mento, em 15 de janeiro, em que pro-
clamavam que o fracasso da Rodada
Doha seria inaceitável e conclamavam
os negociadores a acelerar o processo
para concluir as negociações em dois
ou três meses.

Por trás das declarações, entretan-
to, estão os verdadeiros entraves. Por
exemplo: de nada adianta a disposi-
ção da UE de reduzir em 54% suas
tarifas de importação de bens agríco-
las - o que atende a reivindicação do
G-20 - e a disposição dos EUA de
reduzir para US$ 17 bilhões o teto dos
subsídios a seus agricultores, en-
quanto o G-20 pede US$ 12 bilhões e
a UE US$ 15 bilhões, se não houver
disciplina por produto específico. "Se
não forem definidos o tamanho do
corte nas tarifas para produtos sensí-
veis e o tratamento a ser dado para os
produtos especiais, o corte global nos
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subsídios pode significar um "corte
na água", diz Jank. No jargão das
negociações, cortar na água significa
que o corte não vai criar comércio.
Segundo Jank, "o mais importante é o
tratamento das exceções".

EUA. Com relação à proposta de Lei
Agrícola dos EUA, uma primeira leitura
mostra que o projeto aponta para gas-
tos globais de US$ 87 bilhões em subsí-
dios nos próximos cinco anos (US$ 17

Haveria uma redução de US$ 1,8
bilhão nos subsídios mais distorcivos
da caixa amarela. Ao mesmo tempo,
aumentariam em US$ 1,5 bilhão os
pagamentos complementares vincula-
dos às áreas cultivadas no passado
(caixa azul) e em cerca de US$ 700
milhões os pagamentos diretos teori-
camente desvinculados da produção
corrente (caixa verde).

De acordo com Jank, é preciso
limitar o subsídio doméstico em três

JANELA DE OPORTUNIDADES:
Para Jank, esperança de acordo

se renovou em Davos, em janeiro

bilhões anuais), um montante de US$
10 bilhões inferior ao repassado em
2002, mas bem superior ao de 1996. De
acordo com levantamento feito pelo
ícone, a proposta do governo Bush
mantém a estrutura básica de conces-
são de enormes subsídios, baseada em
forte proteção de renda do agricultor
sempre que as condições de preços, e
agora também de produtividade, se
deterioram. Além disso, a proposta
para a Lei Agrícola 2008-2013 embute
"migração" de subsídios entre caixas.

níveis: um corte global ambicioso no
total dos subsídios distorcivos; um teto
máximo para cada caixa; e um teto de
gastos por produto, fixado com base
no seu efeito adverso potencial sobre
os preços mundiais. "A Rodada Doha
precisa fechar a generosa torneira de
subsídios dos EUA, que beneficia basi-
camente oito produtos (entre eles,
soja, algodão, milho, arroz, açúcar, lác-
teos e trigo) e menos de 20% dos agri-
cultores", diz o presidente do ícone.

O protecionismo agrícola é enrai-
zado em sociedades como a america-
na e a européia. Apesar das declara-
ções de seus negociadores, favoráveis
a um acordo na rodada, um relatório

recente da OMC mostra que a UE
está aumentando as barreiras agríco-
las. As tarifas subiram de uma média
de 16,5%, em 2004, para 18,6%. Para a
carne bovina, produto em que o Brasil
é o maior exportador mundial, a tarifa
pode atingir 428%. Os europeus tam-
bém aplicam cotas para 91 produtos
agrícolas (eram 89 em 2003), entre os
quais carnes, açúcar e tabaco.

Fórmula Suíça. Em produtos indus-
triais ou "acesso a mercados para bens
não agrícolas" (Nama, na sigla em
inglês), o que está sobre a mesa são
cortes tarifários abrangentes e linea-
res, com algumas exceções limitadas
para países em desenvolvimento. A
redução nas tarifas seria substancial-
mente mais elevada do que na Rodada
Uruguai. Os países membros da OMC
decidiram usar a Fórmula Suíça, pela
qual sobre as tarifas mais altas recaem
os maiores cortes. As tarifas de países
desenvolvidos poderão cair de uma
média de 3,8% para cerca de 2%. A apli-
cação da fórmula poderá fazer com
que as tarifas pico em têxteis, vestuá-
rio e calçados, em países desenvolvi-
dos, caiam de dois dígitos para um.

Os países desenvolvidos querem a
aplicação de coeficiente 15 para os paí-
ses em desenvolvimento. Para facilitar
um acordo na Rodada Doha, o presi-
dente da Fiesp, Paulo Skaf, defende
coeficiente 30, o que significa que as
tarifas de importação seriam reduzi-
das em 50%. Essa fórmula prevê um
corte da tarifa máxima consolidada
pelo Brasil de 35% para 16,5%, mas, na
prática, uma redução de apenas 28%
das tarifas efetivamente aplicadas.
Isso porque as tarifas consolidadas
são sempre muito mais elevadas do
que as aplicadas. Aos países em



desenvolvimento será permitido sele-
cionar um limitado número de produ-
tos sobre os quais incidirão pequenos
ou nenhum corte tarifário.

Um ponto sensível na Rodada Doha
é a negociação setorial para reduções
tarifárias, também conhecida como mo-
dalidade do zero-por-zero para uma lis-
ta de setores. A indústria brasileira, que
sempre se opôs a acordos setoriais na
rodada, agora admite identificar os ra-
mos produtivos que estariam dispostos

a uma liberalização completa. Incluem-
se nesse grupo granito, vidros planos,
madeira processada, gemas de pedras
preciosas e minérios (ferro, zinco e co-
bre). Um acordo setorial, por exemplo,
poderia resolver de vez o problema do
fornecimento de granito brasileiro para
os EUA, pois todos os anos os exporta-
dores são ameaçados com o fim do
Sistema Geral de Preferências (SGP).

Facilitação do comércio é um tema
novo na Rodada Doha, que não tinha

sido discutido na Rodada Uruguai. Os
países estão empenhados em tornar
as regras comerciais mais adequadas
às práticas de negócios do mundo
atual. Por exemplo: no sul da Ásia e na
África subsaariana, o prazo de expor-
tação e importação é quatro vezes
mais longo do que em países da
OCDE, e naquela parte do continente
africano os custos associados eqüiva-
lem ao dobro dos verificados nos paí-
ses industrializados.
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