
As lições de um impasse global em Genebra 
Leda Rosa e Rodrigo Camarão 
 
Em nove dias, foram algo em torno de 160 horas passadas diante de papéis, números, 
percentagens, microfones e negociadores profissionais. A Rodada Doha, badalada por alguns 
como o marco numa nova era nas negociações multilaterais de comércio entre 153 países, 
afundou diante da divergência entre não mais que três. Passada a frustração inicial, as trocas 
de acusações e a caça aos culpados, a Gazeta Mercantil convidou cinco renomados 
negociadores, especialistas e diplomatas para analisar pontos da rodada, tentar responder 
perguntas e apontar caminhos. O resultado está nas páginas 10, 11 e 12.  
 
Ainda do calor da frustração, o comissário europeu de Comércio, Peter Mandelson, conta os 
bastidores das negociações. Destaca: o desfecho estava tão próximo que foi difícil ouvir o 
diretor-geral da Organização Mundial do Comércio, Pascal Lamy, declarar infrutífero o esforço. 
Mandelson ainda ressalta o empenho do Brasil.  
 
Professor da Universidade de São Paulo, Simão Davi Silber acha que Doha sucumbiu diante da 
agenda inicial muito ambiciosa. O cerne da divergência, o setor agropecuário, é historicamente 
protegido por questões de segurança nacional e onde lobbies protecionistas nos países ricos 
são comuns, lembra.  
 
O advogado Eduardo Felipe Matias, doutor em direito internacional, acredita que, mesmo 
aprovada, a rodada enfrentaria outros obstáculos tão difíceis quanto o consenso entre EUA, 
Índia e China. Era inevitável, diz, o choque entre países que se recusam a diminuir o 
protecionismo agrícola, como a França, e nações, como a Argentina, que resistem a cortar 
tarifas industriais.  
 
O Mercosul ganha destaque no artigo assinado pelo presidente Centro Brasileiro de Relações 
Internacionais (Cebri), José Botafogo Gonçalves. No texto, assinado em co-autoria com 
Christiane Sauerbronn, mestre em relações internacionais pela Universidade Federal 
Fluminense (UFF), o embaixador alerta para a hora de Brasil e Argentina pensarem 
"seriamente" na definição de uma política comercial comum no continente.  
 
Para os dois autores, a "insatisfação argentina com relação às tarifas industriais deriva 
claramente de um problema de política interna, uma vez que a atual presidente entrou em 
conflito com os produtores agrícolas de seu país único setor competitivo da economia e agora 
não quer se indispor com o setor industrial".  
 
Em entrevista também exclusiva, o ex-ministro Rubens Ricupero salienta as diferenças 
comerciais entre Brasil e Argentina.  
 
Neste final de semana, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tentará, em Buenos Aires, 
desfazer o mal-estar entre os dois países provocado em Genebra.  
 
O embaixador Marcos Azambuja escreve que não era nem a hora nem a vez de a Rodada Doha 
sair do papel. Apesar disso, acha que o comércio mundial não deixará de crescer com o fiasco, 
mas restará saber "se tudo o que até agora já estava alinhavado em Doha resistirá a essa 
longa pausa ou se será preciso, de uma maneira ou de outra recomeçar tudo da estaca zero". 
Isso só o futuro e a vontade política poderão responder.  
 

 
Leia mais: 
 
Preço do fracasso são as oportunidades perdidas 
Peter Mandelson 
 
Pela primeira vez, a posição da Europa não foi marcada pela defesa da agricultura.  
 



A Rodada Doha tem, pela frente, um futuro bastante incerto. O fiasco das conversas em 
Genebra, na última terça-feira, foi muito ruim pelo fato de um entendimento quase ter sido 
alcançado em praticamente todas as questões na mesa. A discussão resolveu a questão-chave 
sobre em quanto reduzir as tarifas - taxas de importações para proteger as indústrias internas 
da competição estrangeira - de produtos agrícolas e bens industriais para países desenvolvidos 
e em desenvolvimento. Houve mais progresso em Genebra do que seus críticos acreditavam 
que a Rodada Doha poderia conseguir.  
 
Ninguém deve ter dúvida: o fracasso dessa semana tem um preço a ser pago pelas 
oportunidades perdidas. Um resultado positivo nunca ia resolver sozinho o esmagamento do 
crédito ou solucionar a crise de alimentos, mas um novo acordo de comércio mundial teria 
injetado confiança na economia global numa época de grande incerteza. A importância de 
Doha é tanta que não devemos descartar a possibilidade de retornar à mesa de negociação em 
algum momento futuro.  
 
Por quê? Veja a seguir. O pacote na mesa em Genebra teria feito tudo exceto eliminar as 
tarifas remanescentes no mercado transatlântico, e reduzir tarifas nas economias da 
Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) mais do que o dobro do 
que na rodada anterior das conversas na Organização Mundial do Comércio (OMC). O pacote 
teria criado novo comércio precioso para agricultura e bens industriais entre os países em 
desenvolvimento, e novas oportunidades para países em desenvolvimento comercializarem 
com países desenvolvidos.  
 
Além disso, as mudanças teriam sido amarradas em regras da OMC, para que as tarifas na 
economia global pudessem ser garantidas em níveis atuais. O acordo teria amarrado a enorme 
liberalização econômica que aconteceu no mundo nos últimos 10 anos, agindo como uma 
política de segurança contra futuro protecionismo: uma tarifa fixada na OMC nunca pode subir.  
 
O acordo teria reformulado os subsídios agrícolas nos Estados Unidos e Europa para que não 
mais pressionassem os agricultores no mundo em desenvolvimento. Ele teria acabado com as 
guerras da banana, que duraram 16 anos, entre América Latina e países africanos, caribenhos 
e do Pacífico.  
 
Causa pouco espanto o fato de a irritação da maioria dos países em desenvolvimento, quando 
esses ganhos escorreram pelos dedos dos negociadores, ter sido palpável.  
 
Para perceber o que deu errado em Genebra, precisamos esclarecer algumas coisas. Uma é 
que, pela primeira vez em uma rodada comercial multilateral, e apesar da caricatura, a posição 
da Europa não foi caracterizada pela defesa da agricultura. Uma reforma em 2003 da Política 
Agrícola Comum permitiu que a União Européia (UE) oferecesse redução de 60% de sua tarifa 
agrícola média, e 80% dos subsídios que distorcem o comércio. Esse teria sido o maior pacote 
de liberalização comercial agrícola da história.  
 
As conversas de Genebra também não fracassaram com empate geral entre os países em 
desenvolvimento e desenvolvidos, como aconteceu em Cancún em 2003. Em vez disso, as 
negociações emperraram com um desacordo sobre uma questão específica do comércio 
agrícola que dividiu grandes exportadores agrícolas e países em desenvolvimento com 
enormes populações de pobres agricultores como Índia e China. Países desenvolvidos e em 
desenvolvimento trabalharam duro para apaziguar os ânimos extremados e salvar o acordo. A 
questão era uma cláusula de salvaguarda que teria controlado a rapidez com que as 
exportações de commodities de grandes exportadores poderiam subir de ano a ano. Um lado 
insistiu que não aceitaria nenhuma fórmula que não os deixasse proteger pequenos 
agricultores – especialmente de exportações subsidiadas dos EUA. Por sua vez, os EUA 
reclamaram que a medida efetivamente significou novas restrições às exportações americanas 
de soja e algodão.  
 
Há razão para ambos os argumentos, e importantes princípios envolvidos. Mas o que pareceu 
ter se perdido em Genebra foi o fato de que um argumento com princípios não tem que 
significar um argumento em que nenhum compromisso é possível. Especialistas técnicos em 



Genebra passaram horas modelando um compromisso que teria atendido às preocupações de 
ambos os lados. Nenhum dos dois lados deu o braço a torcer. Isso é o que torna o fracasso – 
quando estávamos tão perto do sucesso – muito mais difícil de explicar.  
 
A OMC e um sistema de regras de comércio global são a única maneira de resolvermos 
questões de comércio e equidade, comércio e desenvolvimento na economia global. Como 
China, Índia e Brasil desempenham novos papéis como forças econômicas globais eles podem 
e devem sentar à mesa. Antes desse fracasso, Doha estava tentando ser o primeiro pacto 
global da nova ordem, amarrando as grandes forças emergentes em um sistema em que se 
sentissem de fato incluídos e não como observadores. O Brasil se empenhou até o fim. A China 
emergiu como player impressionante, querendo ser construtiva quando o fracasso chegou.  
 
Sem um acordo na OMC essas questões continuam sem solução. O desafio de manter a 
agenda de comércio e desenvolvimento da Rodada Doha viva sem um modelo de acordo 
comercial vai precisar de real compromisso político. A natureza técnica da negociação de Doha 
geralmente esconde o fato de uma negociação comercial ser sobre pessoas reais, vidas reais. 
O fracasso quer dizer oportunidades reais perdidas nos países desenvolvidos e em 
desenvolvimento. As conseqüências desse colapso não estarão claras por algum tempo. Mas 
podemos ter certeza de uma coisa: todos nós sairíamos vencedores com um acordo em Doha. 
Sem um, todos perdemos. Quando refletirmos nos próximos meses, devemos manter isso em 
mente.  
 

 
Leia mais: 
 
É preciso retomar outras esferas de negociação 
José Botafogo Gonçalves e Christiane Sauerbronn 
 
A Rodada Doha aparentemente fracassou e isso é ruim para todos, e em especial para a 
Organização Mundial do Comércio (OMC) que acaba saindo enfraquecida e com mais 
dificuldade de fazer valer suas decisões. O Brasil acredita na importância do multilateralismo e 
apostou muito nas negociações dentro desse fórum. Poucos acreditavam em um novo fracasso 
apesar do cenário mundial ser de crise.  
 
Os EUA vivem uma crise econômica e financeira sem precedentes, a Europa está mais 
preocupada com administrar sua expansão horizontal, o livre-comércio deixou de ser assunto 
popular nos principais parlamentos do mundo desenvolvido.  
 
O simples não rompimento do diálogo na OMC já seria um sucesso, mas os ganhos efetivos em 
concessões seriam bastante modestos. Lamentavelmente, as negociações multilaterais estão 
temporariamente congeladas.  
 
No que se refere a controvérsias comerciais, a OMC sai enfraquecida. O Brasil, por exemplo, 
ganhou no caso do algodão, mas os EUA se recusam a implementar a decisão e retirar os 
subsídios. Caso o desfecho de Doha fosse outro e se tivesse chegado a um acordo, a disciplina 
da OMC e seu papel fiscalizador ganhariam mais legitimidade e eficácia. Para o Brasil, o 
desfecho negativo dessas negociações dificulta a obtenção de uma solução pacífica para os 
impasses em torno do algodão com os EUA. Do ponto de vista do negociador brasileiro, seria 
melhor um acordo modesto do que nenhum. Também preocupa a presente concessão dos 
subsídios pelos EUA ao etanol do milho. Sem um acordo multilateral, caberá ao Brasil 
experimentar a via de negociações regionais e bilaterais ao mesmo tempo que continuará 
submetendo os seus pleitos aos tribunais de arbitragem da OMC.  
 
A falta de um acordo em Doha pode levar ainda a uma exacerbação do protecionismo 
comercial, fruto de atitudes menos racionais motivados por temas de política interna que 
eventualmente conduzam a uma guerra comercial. Esperemos que Doha seja retomada daqui 
a três anos pelo menos, embora o desgaste causado pelo presente impasse deixe marcas 
negativas sobre a modalidade multilateral de negociações comerciais.  
 



Como já foi mencionado anteriormente, o Brasil deverá tomar um caminho de negociar novos 
acordos bilaterais ou regionais enquanto aguarda a retomada das negociações multilaterais. 
Dentro das novas modalidades de negociação, será preciso dar mais atenção aos custos 
políticos internos. No caso do Brasil, em vez de negociar isoladamente é mais interessante 
continuar negociando de baixo do guarda-chuva do Mercosul que tem dimensões políticas, 
comerciais e econômicas superiores à soma aritmética dos componentes do bloco. Isto é 
sobretudo verdade, no caso das negociações agrícolas, pois os sócios do Mercosul não são 
competidores mas sim aliados.  
 
As negociações de acesso ao mercado agrícola da China, da Índia serão mais consistentes se o 
Mercosul se apresentar unido, em vez de aceitarmos a ruptura entre Brasil e Argentina como 
ocorreu essa semana em Genebra.  
 
No âmbito do Mercosul, Brasil e Argentina devem buscar convergência nas suas políticas 
comerciais especialmente na área industrial, já que na área agrícola os interesses são 
coincidentes. Provavelmente, o avanço das negociações no Mercosul também resulte em 
acordos de alcance parcial, que se bem negociados podem resultar na gradual eliminação do 
mecanismo de escalada tarifária que tem efeitos muito perversos sobre as exportações 
agrícolas do Mercosul. Em outras palavras é chegada a hora de Brasil e Argentina pensarem 
seriamente na definição de uma política comercial comum.  
 
A insatisfação argentina com relação às tarifas industriais deriva de um problema de política 
interna, pois a atual presidente entrou em conflito com os produtores agrícolas de seu país – 
único setor competitivo da economia – e agora não quer se indispor com o setor industrial. A 
verdade é que a indústria Argentina, que funciona a pleno vapor, tem grandes possibilidades 
de expandir suas exportações para o Brasil. E pouco sofreria com uma redução adicional da 
Tarifa Externa Comum (TEC), tal qual havia sido previsto na Rodada Doha. Se a presidente 
Cristina Kirchner quiser aumentar a competitividade argentina, ela terá mais chance de lograr 
este objetivo reduzindo tarifas do que subindo protecionismo.  
 
Para ser bem sucedido, é preciso reivindicar, mas também ceder. E os países precisam estar 
dispostos a ganhar menos em algumas questões para obterem benefícios conjuntos. As 
negociações precisam que as partes cedam para se fortalecerem, seja na esfera multilateral, 
na regional e até na bilateral. Quais são as possibilidades agora? A esperança ainda reside nas 
negociações regionais, no fortalecimento do Mercosul e superação das divergências internas, 
para permitir a negociação em bloco com outras regiões. A exemplo do inconcluso acordo de 
livre comércio entre o Mercosul e a União Européia.  
 
Não está descartada uma retomada das negociações de Doha em setembro, como sugerido 
pelo próprio diretor-geral da OMC, Pascal Lamy. Mas isso requer amadurecimento e vontade 
política. Nesse sentido, o fracasso de Doha é lamentável, mas reflete a necessidade de se 
avançar em outras esferas de negociação para se chegar a um acordo multilateral, quando os 
impasses domésticos e regionais já tenham sido superados.  
 

 
Leia mais: 
 
Mundo não acaba mas perde importante pilar 
Simão Davi Silber 
 
Inaugurou-se no dia 29 de julho de 2008 uma nova etapa do relacionamento comercial entre 
as nações: pela primeira vez desde a instituição do GATT em 1947, não se consegue avançar 
em um acordo mínimo de liberalização comercial mundial. As oito rodadas anteriores haviam 
sido bem sucedidas, reduzindo drasticamente o protecionismo erigido na primeira metade do 
século XX e havia a expectativa que a Rodada Doha avançasse na consolidação de novas 
regras de acesso a mercado, particularmente para produtos agropecuários.  
 



O que estava em discussão era uma proposta minimalista, mas que poderia aumentar o 
comércio mundial em US$ 100 bilhões e, manter operante o principio do avanço multilateral do 
comércio.  
 
As explicações são múltiplas. Em primeiro lugar, o número de sócios da OMC aumentou 
significativamente. Ante os 23 membros iniciais do GATT, hoje são 153. Dadas as regras 
multilaterais de unanimidade e compromissos definitivos ficou muito difícil fazer um acordo. 
Basta lembrar que as duas últimas rodadas exigiram sete anos de negociação. É um horizonte 
de tempo exagerado e que leva a uma segunda conseqüência: mudanças políticas internas são 
de ciclo mais curto que sete anos e a representatividade nacional vai mudando ao longo da 
negociação, dificultando um acordo. Em terceiro lugar, a agenda inicial era muito ambiciosa, 
tanto é que foi chamados da "Rodada do Desenvolvimento", abrangendo temas como comércio 
de produtos agrícolas, industriais, serviços propriedade intelectual e ações antidumping.  
 
A Rodada Doha só foi iniciada quando os "novos temas" foram retirados da negociação, 
permanecendo os temas mais tradicionais sobre tarifas e subsídios de produtos agrícolas e 
industriais. Para finalizar deve-se destacar como último obstáculo ter-se atingido um tema 
muito sensível e difícil de negociação: o setor agropecuário. Trata-se de um setor que 
historicamente foi protegido por questões de segurança nacional e onde os lobbies 
protecionistas nos países ricos sempre foram muito atuantes.  
 
Adicionalmente, países em desenvolvimento com grande população rural como Índia, China e 
Indonésia influenciados pelo crescimento dos preços de commodities no mundo a partir de 
2003 e frente à ameaça da concorrência externa adotaram postura defensiva radical exigindo 
salvaguardas que seriam disparadas para um crescimento das importações de 10% ao ano e 
com alíquotas compensatórias adicionais de 30%. Esse foi o "beijo da morte" para a 
suspensão.  
 
As conseqüências do fracasso são grandes. As disputas comerciais entre países devem ganhar 
novas forças imediatamente. Pendências, como o caso do algodão e etanol, envolvendo Brasil 
e EUA e bananas, envolvendo Equador e UE estarão no mecanismo de solução de controvérsia 
da OMC já em 2008. Ou seja, coube aos perdedores do acordo multilateral, discutir caso a 
caso, pendências sobre acesso não discriminatório de mercado. Foi isso que sobrou. Em 
segundo lugar, haverá um forte estimulo à proliferação de acordos regionais, erodindo ainda 
mais as regras não discriminatórias multilaterais. Particularmente o Brasil, que havia apostado 
todas suas fichas na abertura multilateral termina sem nenhum avanço relevante, em termos 
de acesso a mercados. O país não conseguiu avançar em negociações comerciais no hemisfério 
americano, com a UE e com nenhum player de maior expressão da Ásia. Mas não existe 
indicação que o fracasso atual venha comprometer a expansão do comércio global nos 
próximos anos. Independente das negociações multilaterais, as necessidades das nações de 
acesso ao mercado mundial de acordo com suas vantagens comparativas representam uma 
força inexorável para a expansão do comércio mundial para as próximas décadas.  
 
Sistematicamente o comércio internacional cresce a uma taxa superior à do crescimento da 
produção (PIB) mundial. Para se ter uma idéia da tendência de crescimento de longo prazo da 
exportação e produção mundial pode-se destacar que no período 1950 a 2007, para um 
crescimento médio do PIB mundial de 3,8% ao ano, a exportação mundial cresceu 6,3% ao 
ano. Mesmo o Brasil, sem ter avançado em nenhum acordo adicional relevante nessa década 
viu sua exportação crescer do patamar de US$ 50 bilhões em 1998 para US$ 180 bilhões em 
2008.  
 
O mundo não vai acabar, mas perdeu um pilar importante de sustentação, que dificilmente 
será retomado nos próximos anos. Deve-se destacar, finalmente, a mudança de postura da 
equipe negociadora brasileira ao longo da última semana, desgarrando-se da posição defensiva 
e intransigente do G-20 e do Mercosul e assumindo uma francamente cooperativa.  
 

 
Leia mais: 
 



Lula inicia consultas para retomar negociação na OMC 
 
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva informou que está iniciando uma rodada de consultas 
com os Estados Unidos, Índia e China para tentar salvar as negociações comerciais da Rodada 
Doha da Organização Mundial de Comércio (OMC).  
 
Ontem Lula viajou para a Argentina, onde discutirá o assunto com a presidente Cristina 
Kirchner. Segundo entrevista do assessor do presidente Lula, Marco Aurélio Garcia, ao jornal 
Clarin, as diferenças entre Brasil e Argentina manifestadas em Genebra "são uma questão 
superada".  
 
Lula disse ter conversado sobre o assunto por telefone com o presidente dos EUA, George W. 
Bush, no sábado, e que falará esta semana com o presidente da China, Hu Jintao (com o qual 
se reunirá em Pequim na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos), e por telefone com o 
primeiro-ministro da Índia, Manmohan Singh. Em Washington, a Casa Branca disse que Bush 
reafirmou o compromisso de buscar a consolidação de um acordo.  
 
"Ainda estou otimista em relação à retomada das negociações", disse Lula em São Paulo, à 
saída de um evento com sindicalistas. "Creio que se for resolvido o problema entre a Índia e os 
Estados Unidos, o acordo será firmado", acrescentou."Pretendo conversar com o primeiro-
ministro Singh, com o presidente Hu Jintao, e já o fiz com Bush, vamos ver se é possível 
voltarmos para a mesa de negociações", disse. "Pode demorar um mês, dois meses, mas é 
necessário alcançar um acordo, porque temos de garantir o acesso dos países mais pobres ao 
mercado dos mais desenvolvidos", concluiu.  
 
Segundo Lula, se a Índia e os EUA podem negociar um acordo nuclear, também podem 
resolver as diferenças comerciais. "Também faz falta", acrescentou Lula, discutir com o 
primeiro-ministro do Reino Unido, Gordon Brown.  
 
China: culpa é dos ricos  
 
Em Pequim, o ministro do Comércio da China, Chen Deming, considerou um duro golpe o 
colapso das negociações, dizendo à imprensa oficial que o país lutará por maior cooperação 
regional.  
 
Os países desenvolvidos culparam a Índia e a China por não darem margem suficiente de 
negociações durante os debates da OMC. Mas em uma entrevista ao Diário do Povo, jornal de 
língua chinesa, o ministro do Comércio, Chen Deming, defendeu o país e afirmou que a culpa 
era dos países ricos. "O fracasso do diálogo é um duro golpe para o sistema de comércio 
multilateral e não ajuda o desenvolvimento estável do comércio no momento", disse Chen, que 
participou das negociações, na entrevista publicada ontem. A China promoverá as economias 
comerciais menos desenvolvidas, disse Chen.  
 

 
Leia mais: 
 
Acordo poderia ser barreira ao protecionismo 
Eduardo Felipe P. Matias 
 
A causa mortis oficial da Rodada Doha foi a incapacidade de superar o impasse entre Estados 
Unidos, Índia e China a respeito da adoção de salvaguardas especiais para a agricultura.  
 
Porém, como ocorre algumas vezes com vítimas de acidente, ainda que sobrevivesse a esse 
problema, dificilmente Doha superaria outras complicações que iriam surgir. Entre elas, o 
choque inevitável entre países que se recusam a diminuir seu protecionismo agrícola, como a 
França, e nações, como a Argentina, que resistem a reduzir suas tarifas industriais.  
 



E, mesmo que todos esses obstáculos fossem superados na negociação, dificilmente o acordo 
seria aprovado por diversos Parlamentos nacionais, notadamente pelo Congresso dos Estados 
Unidos, dominado pela oposição democrata.  
 
Os argumentos para que a Rodada chegasse a bom termo não eram poucos. O mundo vive sob 
a ameaça de recrudescimento da crise financeira norte-americana, e o sucesso de Doha 
poderia representar uma barreira contra a retomada do protecionismo – é importante lembrar 
que a OMC provém do GATT, que surgiu para combater a onda protecionista do pós II Guerra 
Mundial.  
 
Além disso, enfrenta-se hoje uma explosão dos preços dos alimentos, e é razoável supor que a 
maior abertura dos mercados e a redução dos subsídios à agricultura nos países ricos 
poderiam levar a um aumento na produção dos países em pobres e à maior oferta geral de 
alimentos.  
 
Nenhum desses argumentos, no entanto, prosperou. O fato é que, iniciada como uma "Rodada 
do Desenvolvimento", prontamente Doha se transformou em uma negociação convencional, 
em que os países desenvolvidos não demonstraram nenhuma vontade de fazer concessões na 
área agrícola, a menos que obtivessem ganhos ainda maiores em setores que já haviam sido 
objeto de rodadas anteriores, como o industrial.  
 
E não há nada que indique que essa situação irá mudar em um futuro próximo. Interesses 
setoriais, de caráter doméstico, continuam predominando sobre a idéia de aumento do bem 
estar da população como um todo, e essa é a principal razão do colapso de Doha. Modificar 
essa realidade depende de um trabalho consistente e de longo prazo junto à opinião pública, 
principalmente aquela dos países ricos.  
 
Sem conquistar "corações e mentes", será difícil promover algum dia uma liberalização 
agrícola substancial. Políticos nacionais continuam respondendo, em primeiro lugar, aos grupos 
de interesse que financiam as suas campanhas.  
 
Para ficar só em um exemplo, o candidato Barack Obama defende a manutenção da tarifa que 
protege os produtores de etanol de milho norte-americano da concorrência do etanol 
brasileiro, mais eficiente. Curiosamente, venceu a primeira das prévias eleitorais que o 
definiram como candidato democrata. Onde ocorreu essa prévia, decisiva em sua campanha? 
Em Iowa, estado que é o maior produtor de etanol de milho daquele país.  
 
Doha era, sem dúvida, a melhor alternativa para obter a redução dos subsídios concedidos 
pelos países desenvolvidos e para ampliar os ganhos da liberalização comercial. Entretanto, as 
chances de a Rodada não dar certo eram muito grandes. Isso deveria ter levado o Brasil a 
costurar, em paralelo, o maior número possível de acordos bilaterais, o que não foi feito. 
Agora é correr para tentar recuperar o tempo perdido.  
 

 
Leia mais: 
 
O multilateralismo sobreviverá à decepção 
Marcos Castrioto de Azambuja 
 
Mark Twain ao ler, em vida e com saúde, seu obituário disse: "As notícias da minha morte são 
exageradas" Assim também as profecias de que a OMC e a Rodada de Doha estão liquidadas e 
enterradas me parecem pelo menos prematuras e, quase certamente, equivocadas.  
 
Minha convicção é a de que a Organização Mundial do Comércio e o multilateralismo que ela 
expressa sobreviverão ao desapontamento e à frustração que o colapso da rodada de Doha, 
nos últimos dias, representou para a opinião pública internacional e para numerosos atores, 
públicos e privados, que tinham posto suas esperanças em que as negociações então em curso 
chegariam a bom porto.  
 



Há, acredito, uma quase liturgia que faz com que cada sucessiva rodada sobre o comércio 
internacional dure bem mais do que se previa inicialmente, entre em colapso uma ou várias 
vezes ao longo do caminho e que, completada, produza resultados aquém dos esperados o que 
faz com que cada uma, carregue em seu bojo um novo ciclo de negociações que, por sua vez, 
prometerá muito e produzirá bem menos do que se esperava. Assim tem sido a construção, ao 
longo das rodadas sucessivas: Tóquio, Kennedy, Uruguai e agora Doha do delicado processo 
de procurar melhor regular o comércio internacional de bens, serviços e as complexidades da 
questão da propriedade intelectual.  
 
Doha nasce em 2001 com as esperanças do novo milênio,, com o trauma do 11 de setembro e 
a esperança de que a agricultura até então negligenciada nas rodadas anteriores seria, por 
fim, o objeto de uma atenção prioritária em benefício, sobretudo, dos países em 
desenvolvimento.  
 
A rodada , desde seu inicio, revelou as imensas complexidades de um mundo agora 
verdadeiramente multipolar e sem que exista um só bloco que possa exercer ação decisiva. Os 
EUA continuaram a ser a superpotência isolada, a União Européia mostrou seu poder e sua 
resistência a mudanças, a Rússia, a China a Índia e o Brasil foram atores de primeira grandeza 
e tinham, imensos interesses em jogo. Austrália e Canadá ficavam logo atrás e outros grandes 
atores fizeram sentir o seu peso. A agricultura importa muito para todos e envolve o âmago 
mesmo de cada sociedade e seus mais profundos sentimentos de identidade nacional.  
 
As alianças desde as mais permanentes até aquelas mais tópicas e circunstanciais que a 
própria negociação comercial promove se revelaram , no final das contas, incapazes de resistir 
aos imperativos de cada interesse nacional que predominaram, em vários momentos e 
triunfaram, finalmente, na etapa que se pretendia decisiva, sobre as conveniências de ações 
acertadas com parceiros próximos e afins.  
 
Acredito que se a desavença final não tivesse sido sobre a questão das chamadas 
"salvaguardas especiais" algum outro ponto teria surgido para que, em torno dele se 
cristalizassem resistências momentaneamente insuperáveis. A vez e a hora de Doha não 
haviam ainda chegado. Vamos ter que esperar que a vida internacional , na sua permanente 
evolução, crie as condições para que os obstáculos hoje intransponíveis sejam ultrapassados e 
novos e fluidos contratos, sempre com equilíbrio precário, sejam negociados pela sociedade 
internacional.  
 
A suspensão das negociações ocorrida em Genebra trará prejuízos para o comércio global acho 
que esses prejuízos não serão catastróficos -- ou mesmo excessivamente pesados - para o 
comercio internacional que deverá continuar a crescer embora não, talvez, nos mesmos 
índices elevados do passado recente. Não quer dizer isso que não seja importante e mesmo 
urgente por de novo o bloco na rua e ir buscar um novo patamar de acomodação entre muitos 
grandes atores hoje mais lúcidos sobre a natureza e o alcance de seus interesses e mais 
independentes e vigorosos na defesa de suas posições  
 
Se, por um lado, não vejo um claro perdedor por outro não identifico ganhadores com o que 
aconteceu em Genebra. O insucesso não é , evidentemente, bom para o sistema multilateral e 
para os seus principais sócios. Mesmo a China e a Índia que, no fim, fincaram o pé e os 
Estados Unidos, que já em fase pré-eleitoral, não fez tudo que dele se esperava não saem 
vitoriosos do exercício. Todos sabem que terão que retomá-lo, mais dia menos dia, e a 
prolongada pausa que o colapso produziu terá que ser utilizada para que se encontrem novos 
esquemas e se proponham novos "trade offs"que permitam, na próxima tentativa, fechar com 
sucesso o jogo agora interrompido.  
 
Embora se fale de novos encontros já logo em setembro uma visão mais realista sugere que 
haverá que dar tempo para que uma nova administração se instale em Washington e que as 
lições de agora sejam processadas e assimiladas por todos pelo que imagino um hiato que 
talvez nos leve até o segundo semestre de 2009 ou talvez mesmo o começo de 2010. Restará 
ainda saber se tudo o que até agora já estava alinhavado em Doha resistirá a essa longa 
pausa ou se será preciso, de uma maneira ou de outra recomeçar tudo da estaca zero.  



 
Haverá agora um renovado interesse, diante do insucesso global em procurar os caminhos das 
negociações bilaterais e dos arranjos regionais. Tudo isso .é bom e necessário mas como o 
tempo mostrará, não e o bastante para substituir o insucesso em escala mundial. Talvez ao 
Brasil se possa fazer a crítica de ter, nos últimos anos, colocado ovos demais na cesta 
multilateral . Podemos e devemos agora andar mais por caminhos periféricos embora ache que 
,no essencial, está certa nossa opção preferencial pelo fortalecimento da matriz multilateral.  
 
O Brasil não sai mal do exercício. As perdas que podemos sofrer pelo insucesso da rodada não 
serão grandes e podem ser compensadas. Tivemos atuação de alta visibilidade e nela 
confirmamos o nosso status como uma grande potência emergente. Porque tínhamos muitas e 
boas cartas para jogar pudemos ser flexíveis e construtivos.  
 
O G-20 nos limites do que podia foi útil e convém não abandoná-lo. Também o foi o Mercosul 
embora seja leito estreito para a dimensão e diversificação dos interesses brasileiros.. O 
problema é que nas questões fundamentais do comercio mundial o Brasil vai alem dos grupos 
que integra e isso também é verdade sobre os outros grandes negociadores nacionais.  
 
A pausa que agora começa não sugere nem recomenda inércia. Em vários e importantes 
tabuleiros o Brasil deve continuara a jogar e ser pragmaticamente criativo e oportunista, Há 
muita coisa que devemos fazer para nos tornar mais competitivos e muito isso não depende da 
OMC ou do destino das negociações globais.  
 
O que continuará a ser difícil é o cálculo das prioridades dos nosso interesses. Não resta 
dúvida de que, nos próximos anos, devemos continuar a luta contra o protecionismo agrícola. 
Mas não podemos esquecer interesses nossos crescentes como uma potência industrial cada 
vez mais atuante na área da produção de bens de alto valor agregado e de serviços. Calcular o 
peso de nossos interesses relativos e procurar saber até que ponto os nossos objetivos atuais 
continuarão a ser nossas prioridades futuras requer muita informação. muita previsão e...um 
pouco de sorte.  
 

 
Leia mais: 
 
O maior desafio ao comércio é o câmbio 
Leda Rosa 
 
"Estamos numa situação catastrófica em termos de câmbio, a cada dia que passa o desastre 
se aproxima mais depressa"  
 
O ex-embaixador Rubens Ricupero, de 71 anos, negociador experiente em missões 
diplomáticas brasileiras nos anos 80 e 90, acredita que o maior desafio do comércio exterior 
brasileiro não estava em Genebra, mas bem aqui em solo nacional, na atual política cambial, 
que penaliza fortemente as exportações e pode conduzir o País ao colapso na balança 
comercial. Além da valorização do real, Ricupero prevê um período de relativa estagnação dos 
acordos bilateriais do Brasil no âmbito do Mercosul, devido às diferenças entre a pauta 
brasileira e a de seus parceiros, especialmente a Argentina.  
 
Gazeta Mercantil - Como o senhor analisa o fracasso da rodada Doha?  
 
Todos perdem. Índia e China, que bloquearam um avanço em agricultura, vão enfrentar uma 
atitude geral muito mais difícil em relação a concessões. O Brasil sai perdendo ainda mais, 
porque com interesse genuíno na agricultura, chegou a fazer grande sacrifício para viabilizar o 
acordo. A OMC sai bastante enfraquecida, o que não é do interesse de ninguém, pois é o único 
fórum de 153 países. O Brasil nunca teria ganho o caso do algodão contra os EUA ou o açúcar 
contra a UE se não houvesse um sistema do tipo da OMC.  
 
Gazeta Mercantil - Agora, para o Brasil, a melhor alternativa é buscar acordos 
bilaterais?  



 
Não acredito muito na existência de boas alternativas nem na multiplicação de acordos 
bilaterais. Os acordos vão continuar a ser tão difíceis como eram na OMC. Isto varia de país 
para país, mas no caso do Brasil, cujo interesse maior se concentra na agricultura, o fato de 
ser na OMC ou bilateral não vai alterar muito. Por exemplo, o Brasil não vai conseguir acesso 
mais fácil para os produtos agrícolas nos mercados da Índia e da China numa negociação 
bilateral. Estes países já mostraram claramente que não querem se abrir a uma competição 
além de níveis muito modestos. Também será muito difícil com os Estados Unidos e Europa, 
com os quais já estávamos negociando há muitos anos sem que tivesse havido muito avanço.  
 
Gazeta Mercantil - Como devem ser os acordos no pós-Doha?  
 
A posição brasileira fez com o que o país pudesse ser um pouco credor porque teve uma 
posição muito favorável, o fracasso não foi por nossa culpa e isto pode levar a alguma 
possibilidade de acordos estritos, concentrados em determinados produtos. Por exemplo, o 
caso do etanol. Estávamos negociando cotas com a Europa, havia até uma boa perspectiva. 
Acredito em acordos pontuais, específicos, não grandes acordos, de tipo acordo de comércio, 
porque aí o Brasil tem uma situação muito difícil por causa do Mercosul.  
 
Gazeta Mercantil - Acordos bilateriais são viáveis com a proteção da Argentina ao 
setor industrial?  
 
A rigor, pelo Mercosul, acordos bilaterais não são viáveis. O Mercosul é uma união aduaneira, 
algo muito mais ambicioso do que um acordo de livre comércio, porque na união aduaneira 
exige-se uma tarifa externa comum. O Brasil só poderia negociar com Argentina, Uruguai, 
Paraguai, porque todos têm de concordar. Não podemos dar uma concessão aos americanos 
em matéria eletrônica que não seja acompanhada pelos outros, isso fura a tarifa externa 
comum. Para poder negociar, é inevitável que se negocie em bloco, como estava se fazendo 
com a UE.  
 
Gazeta Mercantil - Acredita que o Brasil vai buscar as negociações com mais ênfase?  
 
A única alternativa seria ou os parceiros do Mercosul acompanharem este desejo de uma 
abertura e aí o problema maior seria a Argentina por causa da proteção do setor industrial. O 
que deduzo em relação às declarações e à tendência conciliadora em relação à Venezuela é 
que não vai acontecer grande coisa. O governo deve procurar uma ou outra coisa, pode ser, 
uma cota para etanol, é possível. O Brasil já tem cotas de carne na UE, mas uma negociação 
abrangente, com um universo grande de produtos, que nós façamos concessões que, por 
exemplo, a Argentina não faça, eu não vejo isto acontecer.  
 
Gazeta Mercantil - Qual seria uma boa estratégia daqui para a frente?  
 
Para o Brasil não há uma solução, uma bala que mata o tigre, vai ter que somar. Por isso 
duvido muito da possibilidade de grandes negociações e de acordo de livre-comércio. Não 
acredito que o Brasil, sobretudo este governo que está no fim, vá romper com o Mercosul.  
 
Gazeta Mercantil - Doha está sepultada?  
 
Não, Doha não está encerrada. O que aconteceu agora não é sem precedente. Na rodada 
Uruguai houve um colapso igual, na conferência de Bruxelas, em 1990, que deveria ter 
terminado a rodada. Chegamos ao fim sem nenhum acordo, por causa da agricultura. A UE 
não quis fazer concessões, o Brasil e a Argentina e vários outros países latino-americanos não 
aceitaram que se avançasse em outras áreas e ela terminou sem nenhuma previsão de como 
retomaria. Na época eu era presidente do Conselho do GATT, e no ano seguinte fui eleito das 
partes contratantes do GATT. Quando voltamos para Genebra, ninguém sabia como retomar a 
coisa, na rodada Uruguai havia 15 grupos de negociação e o Conselho do GATT então me 
pediu formalmente para eu reorganizasse os grupos. Fiz conselhos e reduzi para algo perto de 
sete grupos, escolhemos novos presidentes e, aos poucos, as reuniões começaram de novo. 
Mas a rodada praticamente não avançou por dois anos. Retomada, até terminou bem alto com 



nível bem ambicioso de resultados. Agora não sei quanto tempo deve se passar até a próxima, 
mas não será imediata. Acredito que antes das eleições americanas e indianas vai ser difícil. 
Provável algo em 2010, 2011.  
 
Gazeta Mercantil - Como fica o comércio exterior brasileiro?  
 
A curto prazo não muda nada. Os efeitos de Doha só se concretizariam em 2013, 2014.  
 
Gazeta Mercantil - Como devem se comportar as exportações neste segundo 
semestre, frente à continuidade da desvalorização do dólar?  
 
O câmbio é incomparavelmente mais importante do que qualquer negociação comercial. Se for 
desfavorável, como é o nosso, mesmo que se abra oportunidades com as negociações, o 
câmbio vai impedir de aproveitar as oportunidades porque não dá preço. Para ter êxito com as 
exportações, um país precisa ter, por ordem de hierarquia: taxa de câmbio, ligeiramente 
desvalorizada, oferta diversificada em produtos e preços e oportunidades abertas pelas 
negociações. Se não há nem taxa de câmbio, nem oferta - afinal, pelo câmbio estamos cada 
vez mais exportando um grupo pequeno de produtos - não há acordo que possa salvar. 
Estamos numa situação catastrófica em termos de câmbio, a cada dia que passa o desastre se 
aproxima mais depressa. Para isto, as negociações não ajudam em nada.  
 
Gazeta Mercantil - Por que o real, entre todas as moedas, foi a que mais se valorizou 
em relação ao dólar?  
 
Por duas razões. De um lado, os juros, que aqui estão muito altos e atraem capital de fora que 
vem para ganhos a curto prazo. De outro lado, devido a esta política do Banco Central de 
estímulo à entrada de recursos, mesmo os especulativos de curto prazo. Assim aumenta a 
oferta de dólar, que fica mais barato e o real, mais caro. Isto está liquidando o comércio 
exterior brasileiro. O câmbio é o problema mais grave que o País enfrenta.  
 
Gazeta Mercantil - Como vê os benefícios para o mercado interno?  
 
O governo faz com a intenção de segurar a inflação aqui dentro. Mas provocará uma grande 
crise nas contas externas e, em algum momento, vai ter um ajuste que vai ser duro. O déficit 
em conta corrente vai crescer e pode ser estes capitais que estão entrando se assustem com o 
tamanho do déficit e comecem a sair, como aconteceu nos anos 90, antes da crise de 1998.  
 
Gazeta Mercantil - E como se resolveria a questão?  
 
Deveria haver controle de capitais. O Brasil deveria promover, através do aumento de 
impostos, o desestímulo ao ingresso de capitais especulativos de curto prazo. Acho que isto é 
fácil de fazer porque os instrumentos existem, não dependem de lei. Já que o governo gosta 
tanto de aumentar imposto, bastaria taxar os capitais especulativos estrangeiros. Mas isto a 
ortodoxia do Banco Central não permite nem discutir. A solução é esta, taxar fortemente o 
capital especulativo.  
 
Gazeta Mercantil - Existe um patamar "ideal" na cotação tanto para ajudar no 
combate à inflação quanto para não prejudicar demais os exportadores?  
 
É impossível citar um número definitivo. O problema é que o Brasil não usa esta possibilidade.  
 
Gazeta Mercantil - Neste cenário, quem perde mais?  
 
O comércio exterior, sobretudo os exportadores. Em geral, os produtos agrícolas que têm sua 
remuneração diminuída. Também a indústria, que sofre impacto mais direto porque já está 
sofrendo cada vez mais o ingresso do produto chinês, ou americano. Em algum momento esta 
dinâmica vai provocar aumento de desemprego.  
 



Gazeta Mercantil - Como avalia a política de aumento da taxa Selic pelo Copom no 
combate à inflação?  
 
O Copom está com a sensação de que está sozinho, que o resto do governo não está fazendo 
o que devia. De fato, este governo inchou a folha de pagamento, tem dado aumentos muitos 
grandes, aumentado os gastos correntes. A política monetária tenta segurar a inflação mas é 
anulada pela expansão contínua dos gastos do governo e pelo estímulo ao consumo.  
 
Gazeta Mercantil - A balança comercial sustentada pelas commodities é perigosa?  
 
É perigoso sim. Não há mal nenhum em ter uma excelente posição competitiva em 
commodities. Países como Austrália, Japão e Canadá também têm. Mas é preciso que não 
sejam só commodities, que elas alavanquem setores com maior valor agregado, sobretudo a 
indústria. Por causa do câmbio, o Brasil caminha para uma situação na qual sua 
competitividade depende de um número cada vez menor de produtos. E, no longo prazo, nem 
as commodities agüentam este câmbio.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 4 ago. 2008, Internacional, p. A10-A12. 


