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País venceu a disputa com os Estados Unidos há dois anos, mas esperou que a Rodada Doha 
resolvesse a questão, diz ex-secretário  
 
O governo do Brasil cometeu um “grande equívoco” e foi “leniente” na disputa dos subsídios 
contra os Estados Unidos. O ataque é do ex-secretário de Produção do Ministério da Agricultura 
Pedro de Camargo Neto, iniciador dos contenciosos contra os Estados Unidos por causa do 
algodão no início da década. Hoje, ele se diz “frustrado” com o comportamento do governo de 
ter permitido que a disputa se arrastasse por anos e de não ter pressionado a Casa Branca por 
uma solução. “Não acredito que o governo tenha coragem de aplicar retaliações, mesmo tendo 
vencido”, afirmou. Para ele, o presidente Luis Inácio Lula da Silva não precisar falar em 
“guerra” no comércio, mas apenas enfrentar os americanos na OMC e deixar de “apenas fazer 
discursos”. A seguir, os principais trechos da entrevista. 
 
O que significa a vitória do Brasil no caso do algodão na OMC? 
 
A disputa praticamente condena toda a lei agrícola americana, e isso é importantíssimo num 
momento em que os novos subsídios nos Estados Unidos estão sendo aprovados.Mas por anos 
os americanos ignoraram a condenação da OMC. 
 
Isso foi culpa do Brasil. O Brasil venceu uma disputa contra a Europa no comércio do açúcar e 
Bruxelas aproveitou para reformar seu sistema. Os americanos não fizeram isso e o Brasil 
jamais pressionou. O tema não foi tratado nem quando Lula esteve nos Estados Unidos nem 
quando Bush passou pelo Brasil. Escutei na última reunião ministerial da OMC em Hong Kong 
dizerem que o problema do algodão não era brasileiro, e sim africano. 
 
E por que o Brasil atuou dessa forma? 
 
O Brasil foi leniente e cometeu um grande equivoco. Ha dois anos, o País venceu a disputa. 
Deram prazo, tempo, na esperança de que a Rodada Doha resolvesse a questão. O correto 
seria o inverso, pressionar no contencioso para acelerar a Rodada Doha. Mas preferiu fazer um 
acordo de cavalheiros. O Brasil não usou sua vitória para pressionar. Hoje, vejo com frustração 
o resultado de todo o processo. Escutar a Susan Schwab acusar os países em desenvolvimento 
pelo atraso de Doha e o Brasil não responder à altura é muito triste. 
 
Por quê? 
 
Imagino que o governo brasileiro não quer que um tema como o do algodão atrapalhe suas 
relações com a Casa Branca. Talvez o objetivo de ter um apoio de Washington para ter um 
lugar permanente no Conselho de Segurança da ONU. Duvido que uma retaliação seja 
imposta. O governo brasileiro espera que a Rodada Doha termine antes de ter de retaliar para 
não ter a necessidade de aplicar a medida contra os EUA. O Itamaraty não quer bater de 
frente com a Casa Branca. Exigir o cumprimento da vitória é simples e duro. Discurso sempre 
é mais fácil. 
 
Seria prudente esse ataque direto aos EUA? 
 
Não se deve ter receio de os EUA retaliarem contra o Brasil. No início do contencioso a dúvida 
existia. Lembre que toda a imprensa americana ficou do nosso lado. Matérias imensas e 
editoriais de todos os grande jornais a nosso favor. A academia ficou com o Brasil. Harvard fez 
um estudo de caso do contencioso. Somente o lobby algodoeiro, o National Cotton Council e o 
USTR ficaram contra. O correto é enfrentar se o que se deseja é ser respeitado. 
 
Mas o presidente Lula insiste em criticar os subsídios, como faz na FAO nesta semana. 
 
O Brasil precisa parar de fazer discursos e atacar o problema, colocar o dedo na ferida, usar as 
sanções que tem direito. Quando o objetivo do Brasil é o Conselho de Segurança da ONU, não 



adianta fazer discurso e, quando chega o momento da verdade, hesitar em adotar retaliações 
ou pressões. O Brasil ganhou um contencioso histórico e nunca fez uso dele. O Itamaraty 
permitiu que a nova lei agrícola americana fosse adotada sem sequer pressionar com a vitória 
que já tinha na OMC. Se Lula fala mesmo em atacar os subsídios, não precisa falar de guerra. 
É só usar o que já conquistou na OMC. O presidente Lula deveria ser o líder também do 
algodão, e não só do etanol. 
 
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 3 jun. 2008, Economia & Negócios, p. B3. 


