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O Brasil continuará perseguindo a "janela de oportunidades" para aprovação da Rodada de 
Doha, no âmbito da Organização Mundial do Comércio, focando, inclusive, em um possível 
retorno das negociações para setembro. A afirmação é do embaixador Roberto Azevêdo, 
principal negociador do Brasil em Genebra, feita em encontro com empresários na Federação 
das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp).  
 
Segundo o representante, por mais que as negociações tenham aparentemente fracassado em 
julho, os países ainda estão em processo árduo de conversação visando resolver os entraves 
do acordo. "Os telefones ainda estão tocando e existe uma grande busca pelo mapeamento 
dos problemas que prejudicaram o consenso", afirma.  
 
O otimismo casa com as declarações realizadas ontem pelo diretor-geral da Organização 
Mundial do Comércio (OMC), Pascal Lamy, que informou ainda acreditar em um novo encontro 
para setembro. Outro que segue esse mesmo raciocínio o ministro das Relações Exteriores, 
Celso Amorim (leia mais abaixo).  
 
Azevedo informou que as conversas estão direcionadas em procurar soluções para um dos 
principais entraves ao acordo, as denominadas salvaguardas especiais para países em 
desenvolvimento, além de buscar outros problemas que possam existir ainda na pauta de 
negociações. "Sinto que se houvesse mais uns quatro ou cinco dias de negociações, os 
problemas poderiam ter sido contornados", acrescenta o embaixador.  
 
O articulador informou que as salvaguardas especiais nunca foram consenso entre os membros 
do G-20, grupo de países em desenvolvimento, mas o caminho é que haja uma busca pela 
solução do entrave.  
 
Durante os Jogos Olímpicos da China, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva aproveitou a 
oportunidade para conversar com o presidente chinês, Hu Jintao, e ontem deu um telefonema 
para o primeiro ministro da Índia, Manmohan Singh para discutir o tema. "Ficou claro que o 
momento é de uma negociação mais política", frisa o embaixador. Lula disse ao indiano que, 
se as negociações não forem retomadas em breve, todos os avanços alcançados nas 
negociações de Genebra, na Suíça, ficarão perdidos e, nesse caso, poderia se levar mais três a 
quatro anos para retornar ao patamar já alcançado.  
 
Acordos bilaterais  
 
Para o embaixador, o Brasil nunca parou de perseguir os acordos bilaterais, mas a Rodada de 
Doha era a única maneira de conseguir discutir as barreiras como a redução dos subsídios 
agrícolas.  
 
"Temos que analisar que os acordos bilaterais de grande relevância também passam pela 
rodada. A União Européia definiu que não discutirá acordo bilateral com o Mercosul enquanto 
não houver um desfecho de Doha, já os Estados Unidos não aceitam negociar os temas de 
relevância para o Brasil", argumenta o representante. Como prova de que a política 
diplomática do Itamaraty mantém seu trabalho também nos acordos bilaterais, Azevêdo afirma 
que o Mercosul está negociando acordos de livre-comércio com outros emergentes, como a 
Índia, a África do Sul e alguns países do Golfo Pérsico.  
 
Apesar do otimismo, Roberto Azevedo afirma que o País tem ciência de que não pode 
caminhar sozinho. "Nenhum país conseguirá levar a Rodada sozinho e continuaremos 
insistindo enquanto sentirmos que outras nações também caminham para um acordo. É o que 
estamos sentindo", relata.  
 
Perspectiva 
 



Apesar do ponto de vista otimismo do membro do governo, para o diretor de Negociações 
Internacionais da Fiesp, Mario Marconini, é difícil analisar o tema dessa forma. "Ficou bem 
claro que a questão das salvaguardas tem sido um dos entraves. Nos surpreendemos com a 
informação de que ainda existe uma busca pelo consenso", destaca. O interlocutor disse que 
com o prazo de negociações definido para se encerrar em dezembro, cada vez mais o tempo 
de discussão acaba ficando curto. "Existem temas que demandam um debate a mais para sua 
implementação", descreve.  
 
Um dos fatores que também prejudica a agilidade das negociações é o processo eleitoral 
americano que, segundo analistas, torna a decisão do EUA ainda mais política.  
 
Para concluir, o embaixador Roberto Azevedo afirma que o fato de ter faltado pouco para um 
acordo conspira a favor da volta das discussões, mas a fadiga de anos em busca de um 
consenso joga contra a fluidez do processo.  
 
A Rodada de Doha completou sete anos de negociações sem nunca ter chegado a um 
consenso. Por esse motivo, diferentes analistas defenderem que o Brasil não deveria jogar 
todas as fichas nas negociações.  
 
A reunião realizada ontem foi uma iniciativa da Coalizão Empresarial Brasileira (CEB), grupo de 
organizações empresariais liderado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) que avalia 
as negociações internacionais do Brasil, e pela Fiesp. 
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