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Ministros dos Estados Unidos, da União Européia, da Índia e do Brasil se reúnem nesta semana 
pela primeira vez em mais de oito meses para tentar negociar avanços na chamada Rodada 
Doha do comércio global. 
 
Mas há poucas esperanças de que o encontro do dia 12 em Nova Délhi leve a um acordo, já 
que ainda existem diferenças substanciais a respeito de tarifas e subsídios agrícolas. Muitos 
consideram que o prazo está se esgotando para que haja um acordo entre países ricos e 
pobres neste ano. 
 
Abandonadas em julho passado, após cinco anos de tentativas, as negociações da Rodada 
Doha foram retomadas nos bastidores nos últimos meses. Os quatro participantes do encontro 
de quinta-feira são os principais envolvidos no processo. 
 
"Estamos muito esperançosos, e o próprio fato de que todos estejam se reunindo em torno da 
mesma mesa é um bom sinal", disse Gopal Pillai, secretário de Comércio da Índia, à Reuters. 
 
"Mesmo que não se espere uma solução total --mas pelo menos se as coisas avançarem, é 
possível que haja reuniões outra vez uma semana depois, dez dias depois, o que deixaria a 
bola rolando", afirmou. 
 
Os Estados Unidos continuam sendo pressionados a fazer cortes mais profundos nos subsídios 
aos seus agricultores, enquanto a UE precisaria reduzir ainda mais suas tarifas de importação 
agrícola. Os países em desenvolvimento, liderados por Brasil e Índia, são por sua vez 
pressionados a abrir mais os seus mercados a produtos industriais e agrícolas, no caso dos 
indianos. 
 
O tempo é escasso, porque no final de junho expira a autoridade do presidente dos EUA, 
George W. Bush, para negociar tratados comerciais sem interferência do Congresso, que só 
deve renovar essa autoridade se houver sinais de um acordo à vista. 
 
"O relógio está correndo", disse em nota na semana passada o comissário europeu do 
Comércio, Peter Mandelson. 
 
"Se vamos usar a oportunidade que ainda está aberta para nós, precisamos intensificar e 
acelerar o processo de negociação. Se fracassarmos, as perspectivas de Doha para este ano 
serão perdidas." 
 
Sherman Katz, analista de comércio do Fundo Carnegie para a Paz Internacional, de 
Washington, disse que as negociações não avançam desde a retomada nos bastidores, em 
janeiro. 
 
"Os EUA hesitam em dizer à nossa comunidade agrícola que vão reduzir subsídios sem dizer 
que o país terá muito mais acesso a mercados mundo afora", disse Katz. 
 
Mas ele está otimista de que EUA e Índia, especialmente, se sintam mais pressionados a uma 
flexibilização numa reunião maior do que em conversas bilaterais. Para ele, um resultado 
positivo de Nova Délhi seria um acordo para uma reunião ministerial em Genebra, onde fica a 
sede da Organização Mundial do Comércio (OMC). 
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