
OMC tenta 'cartada final' para destravar Rodada de Doha 
 
Entidade vai propor acordo de "primeira geração" no setor agrícola e industrial. Negociações 
foram iniciadas em 2001 para liberalizar o comércio mundial. 
 
Desesperada para chegar a um acordo, a direção da Organização Mundial do Comércio (OMC) 
planeja uma cartada final para tentar destravar a Rodada de Doha. O diretor da entidade, 
Pascal Lamy, afirmou a embaixadores de vários países nos últimos dias que vai propor um 
acordo de "primeira geração" no setor agrícola e industrial nas próximas semanas.  
 
Para negociadores que estiveram com Lamy, há indicações de que tal proposta não será tão 
ambiciosa em termos de abertura de mercados agrícolas como muitos esperam da Rodada, 
mas pelo menos evitaria um colapso do processo, que retardaria a negociação para além de 
2010.  
 
Os textos, que serão produzidos pelos presidentes de cada setor das negociações, seriam 
enviados para avaliação dos governos até meados de abril. O problema é que, sem um 
entendimento entre os grandes países - Estados Unidos, Índia, União Européia (UE) e Brasil -, 
diplomatas temem que o acordo seja limitado no que se refere à agricultura.   
 
As negociações, iniciadas em 2001 na capital do Qatar para liberalizar o comércio mundial e 
apoiar o desenvolvimento dos países pobres,foram suspensas em julho do ano passado por 
causa da questão agrícola, mas a OMC deseja concluir a rodada nos próximos meses.   
 
Em janeiro, as maiores potências comerciais do mundo decidiram retomar as negociações da 
Rodada de Doha em Genebra, e, ainda que não tenham fixado a data, reconheceram que um 
eventual fracasso das conversas terá custos que vão além do comércio.  
 
Para obter um compromisso entre os 150 países membros do organismo, um acordo entre os 
quatro grandes protagonistas da negociação  - Brasil, Estados Unidos, Índia e União Européia - 
é considerado indispensável. 
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