
ascal Lamy é um dos homens
mais importantes do mundo
globalizado. Diretor-geral da
Organização Mundial do Co-
mércio (OMC), comanda as

negociações da Rodada de Doha, que
pretende renovar os marcos regulató-
rios das transações internacionais. Ele
recebeu, em Genebra, um pequeno
grupo de jornalistas latino-americanos
e caribenhos. Em urna conversa franca,
criticou os subsídios dos países ricos
aos agricultores, que provocam distor-
ções de preços e escassez de comida,
admitiu que as eleições nos Estados
Unidos afetam as negociações e deixou
claro que, hoje, os países em desenvol-
vimento sentam-se à mesa da plenária
da OMC em condições de igualdade
com os ricos. A seguir, os principais tre-
chos da entrevista.

Pergunta: Quais são as perspectivas reais,
do ponto de vista político, de que a Rodada
de Doha se encerre nos próximos meses?
Pascal Lamy: Existem dois aspectos: o
político e o técnico. Do ponto de vista
político, converso com presidentes e
ministros duas a três vezes por dia. To-
dos os de maior peso querem concluir a
rodada até o fim deste ano. Há um con-
senso sobre isso. Claro que nem sempre
Bush, Lula ou Singh (da índia) compar-
tilham a mesma visão do que seria uma
rodada justa. Mas eles têm unia deter-
minação coletiva para chegar a um acor-
do. Investiram capital político em Do-
ha, também porque há uma crise eco-
nômica internacional, com a escassez
de alimentos. O fato é que estamos che-
gando ao fim de um ciclo político nos
Estados Unidos e os grandes players es-
tão dispostos a fazer concessões subs-
tanciais, especialmente os norte-ameri-

*A jornalista viajou a convite da Fundação
Friedrich Ebert Stiftung (FÉS)
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canos. No aspecto técni-
co, há muitas especifici-
dades. Há países discutin-
do o comércio de mantei-
ga, aves, têxteis e produ-
tos químicos. Pela com-
plexidade, pode-se sentir
uma certa frustração com
a demora. Acredito que
ambos os ingredientes es-
tão à mesa, o que não é
uma condição suficiente para a conver-
gência de um acordo. Vai dar certo? Não
sei. Estou empenhado para tanto.

P: O senhor acredita que, na fase atual de
negociações, os países em desenvolvimen-
to têm uma posição política mais forte,
por serem produtores e exportadores de
commodities e estarem crescendo a taxas
muito superiores às do Primeiro Mundo?
PL: Fui chefe de gabinete do então pre-
sidente da Comissão Européia Jacques
Delors, do começo de 1986 ao fim de
1994. Eu vivi um ciclo importante à épo-
ca. E, se comparado à situação de hoje, é
totalmente diferente. Antes havia um

clube seleto, composto
pelos EUA, União Euro-
péia, Canadá e Japão, que
basicamente iam às com-
pras. Naquela época, ape-
sar de fundadores da OMC,
Brasil e índia, por exem-
plo, não faziam parte do
jogo. Se o clube dos qua-
tro grandes chegava a uma
conclusão, ela era imedia-

tamente acatada pelos países restantes.
Os emergentes, hoje, sentam-se à mesa
em condições de igualdade. Um exem-
plo c a agricultura. Os EUA, Japão e Ca-
nadá nunca haviam antes aceitado o
tema, que hoje tem muita força. O mo-
tivo pelo qual a agricultura é tão impor-
tante neste momento não é porque há
uma grande participação no comércio
global. São apenas 8%. O processo ago-
ra é genuinamente multilateral. A roda-
da atual reflete essa mudança: maior re-
presentatividade dos emergentes.

P: Qual o impacto das eleições presiden-
ciais norte-americanas na atual rodada?



PL: As eleições nos EUA influenciam
as negociações. O atual governo norte-
americano quer o fim da rodada antes
de sua administração terminar. Todos
os negociadores sabem Q-que podem
conseguir com o atual presidente, rnas
desconhecem o que virá com o próxi-
mo governo. Esse elemento prático
tem um impacto forte na OMC. Claro
que haverá um novo presidente.
Mas em termos de comércio, ou-
tro ponto importante é o Con-
gresso, que aprova ou não acor-
dos feitos pelo Executivo, o que
não existe em outros países.
Também por isso, a probabilida-
de do fím da rodada é uma ques-
tão em aberto. Os negociadores
norte-americanos muitas vezes
alegam: "Isso não vai ser aceito
no Parlamento". Às vezes, é ver-
dade. Às vezes, não.

P: Como o senhor avalia o fato de o
número de presidentes de esquerda
ter crescido na América Latina?
PL: A esquerda é urn conceito
muito amplo. Vai desde a centro-
esquerda até a antiglobalização
furiosa. Não dá para classificar
em uma só categoria, porque o
espectro é imenso. Quando con-
verso com Michelle Bachelet (Chi-
lê), com Lula, com o primeiro-
ministro Gordon Brown (Ingla-
terra), com José Luís Zapatero
(Espanha), todos têm a mesma
idéia de que precisam de um sis-
tema multilateral sólido para be-
neficiar as populações de seus
países. Há alguns com posições
mais críticas. Mas, se eu compa-
rar a situação atual com a de cin-
co anos, vejo urna mudança sig-
nificativa. Muitos interlocutores
àquele tempo me diziam: "Você
tem de matar a OMC, porque a
organização mata as pessoas".
Hoje, há um discurso mais equi-
librado, Muitos da esquerda ad-
mitem que a globalização veio
para ficar, gostemos ou não.

quebrarem os acordos, nada posso fa-
zer. Não tenho autoridade para tornar
atitudes quando algum país infringe re-
gras. Se um integrante da OMC desres-
peita as normas, outro atingido precisa
reclamar. Ternos uma série de procedi-
mentos para discutir a disputa. Quero
apenas enfatizar que nenhuma regra da
OMC diz se urna empresa tem de ser

P: E os movimentos de nacionalização de
empresas privadas, como ocorreram na
Venezuela e Bolívia?
PL; Se os integrantes da OMC obede-
cerem aos compromissos que assumi-
ram junto à organização, tudo bem. Se

pública ou priva-
da. Não interferi-
mos nesse aspec-
to. Mas, se um
pais assumiu al-
gum compromis-
so de tratar o ca-
pital estrangeiro
da mesma forma
que o nacional,
aqui em negocia-

ções, há espaço para a reação dos que
se sentiram prejudicados.

P: Os subsídios dos países ricos aos agri-
cultores são parte do problema da falta de
comida no mercado mundial?
PL: Sim, os subsídios são parte do pro-
blema. Os motivos para a recente alta

dos preços dos alimentos são variados.
Muitos têm a ver com o baixo nível dos
estoques, a seca, o preço do petróleo e a
mudança da dieta das populações dos
países emergentes, porque eles se torna-
ram menos pobres. Eles comem mais
carne e cereais, por exemplo. E fato que
a capacidade de produção das nações em
desenvolvimento foi prejudicada por

subsídios injustos à exportação
nos países ricos. São distorções

o comerciais que prejudicam os fa-
zendeiros dos emergentes. Mas a
OMC espera ter parte da solução
do problema nesta rodada.

P: Como ficam os acordos comer-
ciais regionais e bilaterais, diante
das incertezas da Rodada de Doha?
A OMC está fracassando?
PL: A abertura comercial não é es-
colher entre bilateral ou multila-
teral. Ninguém é obrigado a fazer
essa opção. Há coexistência entre
as duas instâncias. O número de
países que estão ingressando no es-
tágio de desenvolvimento cresceu
muito e, para eles, interessa o co-
mércio internacional. É inevitável
que as nações tenham se movido
em direção à integração regional
e isso tem a ver com a globaliza-
ção e a necessidade de enfrentar
os seus desafios. É uma busca pe-
lo fortalecimento geopolítico. Is-
so não é um problema para nós,
desde que respeitem os acordos
que firmamos em Genebra.

P: Vários países limitaram as ex-
portações de alimentos em decorrência da
crise. Como o senhor vê essas iniciativas?
PL: Não há dúvida de que a situação in-
ternacional é tensa. Como economista,
considero que adotar restrições às expor-
tações só contribui para secar ainda mais
o mercado. Como político, se fosse, eu
provavelmente faria o mesmo, para aten-
der ao consumo da população do meu
país. Como diretor-geral da OMC, eu
olharia para as nossas regras e elas dizem
que restrições às exportações podem ser
feitas em circunstâncias específicas. Nós
não damos conselhos aos países sobre o
que fazer. Estamos no campo dos acor-
dos e da disciplina. As duas maneiras de
mudar as regras internacionais são por
meio de guerra ou da negociação. Aqui,
o nosso negócio é paz.
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