
Barbosa, foi ura dos interlocutores
brasileiros no lançamento da Rodada
Doha, no Catar, da Organização Mun-
dial do Comércio (OMC), em 2001. Co-
mandava, na época, a estratégica embai-
xada do Brasil em Washington (Estados
Unidos), onde permaneceu até março
de 2004. Foi um dos primeiros a criticar
a orientação "politizada" que o País pas-
sou a empregar nas tratativas para a libe-
ralização do comércio internacional e
revelou, em vários momentos, seu ceti-
cismo com o andamento da Rodada, a
ponto de não se surpreender com o fra-
casso do encontro derradeiro de Gene-
bra, no final de julho último. Em entre-
vista à Revista da Indústria, o embaixa-
dor deixa de lado o tom de frustração
pela ausência do acordo mundial e volta
a propor uma revisão da prioridade co-
mercial do Brasil com foco na aproxi-
mação com os países vizinhos e, ao
mesmo tempo, no "acerto de ponteiros"
com os integrantes do Mercosul.

Revista da Indústria - Como o senhor
analisa a frustração da Rodada Doha?
Rubens Barbosa - Foi lamentável não
terem chegado a esse acordo. Penso

eterano de negociações interna-
cionais de comércio, o presiden-
te do Conselho Superior de
Comércio Exterior (Coscex) da
Fiesp, o embaixador Rubens



que todos os países estavam interessa-
dos em avançar, mas, por uma série de
circunstâncias, isso não foi possível. As
principais razões residem mais nos as-
pectos políticos do que nos técnicos,
que foram quase todos superados. Con-
tudo, as posições internas e políticas de
alguns países impediram que alguns
pontos finais pudessem ser resolvidos.

RI - Foi o caso do posicionamento da
índia e dos Estados Unidos?
RB - Os Estados Unidos estão no final de
mandato do presidente George W. Bush,
prestes a ter uma eleição, mas também
foi o caso de Nicolas Sarkozy, presidente
da França e da União Européia, que tem
uma posição muito contrária à abertura
na área agrícola, e da índia e China, que
estão numa situação muito restritiva em
termos de abertura de comércio. Houve
uma conjugação de fatores que levaram
ao insucesso da Rodada.

RI - Para o Brasil, o resultado final é
preocupante?
RB - Esse resultado não é nenhum
desastre para o setor de comércio
exterior brasileiro. Nos últimos seis
anos, mesmo sem nenhum acordo
comercial, nosso comércio exterior
mais que duplicou, e vamos continuar
a crescer. Admitindo que fosse um
acordo equilibrado e que chegasse a
um entendimento no final da Rodada, o
efeito imediato seria muito limitado.
Primeiro, porque muitos produtos,
tanto na área industrial quanto na agrí-
cola, ficariam numa lista de exceção e
apenas se beneficiariam da abertura
depois de cinco ou dez anos. Em se-
gundo lugar, havia um grande risco de
esse pacote não entrar em vigor imedia-
tamente porque o Congresso norte-
americano, e todos os 153 países-mem-

bros da OMC, deveria aprová-lo.
Tendo em vista as tendências prote-
cionistas que prevalecem hoje no Con-
gresso norte-americano, controlado
pelos democratas e com apoio de boa
parte dos republicanos, dificilmente
esse acordo seria aprovado nos próxi-
mos dois anos. Então, com ou sem
acordo, não haveria nenhum efeito
imediato no comércio internacional.
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RI - A seu ver, o Brasil desempenhou
um bom papel nas negociações?
RB - O que a gente pode dizer é que o
nível de ambição do Brasil, tanto no
setor agrícola quanto no industrial, foi
diminuindo à medida que a Rodada se
aproximava do fim, com a idéia de que,
com esse sacrifício, contribuiríamos
para chegar a um final bem-sucedido.
Não podemos dizer se as concessões
que fizemos na área industrial eram

pelo menos compensadas por aquelas
que receberíamos na área agrícola.

RI - A falta de acordo no setor agríco-
la emperrou a Rodada?
RB - Qual seria a atitude da delegação
brasileira em relação às salvaguardas
especiais que a índia e China estavam
pedindo para não permitirem aumento
substancial das importações de produ-
tos agrícolas? Se para fechar um acor-
do os Estados Unidos concordassem
com isso, qual seria a atitude da dele-
gação brasileira? Segundo as notícias
dos jornais, a delegação brasileira teria
dito ao governo norte-americano que
concordaria com essa posição. Na
questão dos acordos setoriais e indus-
triais, qual teria sido a posição da dele-
gação brasileira, se para fechar esse
acordo fosse importante que índia,
China e Argentina cedessem, permitin-
do maior abertura na área industrial, e
aceitassem fazer, pelo menos, dois
acordos setoriais? Não sabemos.

RI - Quando olhamos para 2003, na
formação do G-20, e vemos o que acon-
teceu agora, o Brasil de fato acertou ao
participar da formação do Grupo?
RB - A criação do G-20 mudou a manei-
ra como as negociações comerciais,
sobretudo na área agrícola, passaram
a ser focadas na Rodada e em Ge-
nebra. Portanto, o G-20 representou
um avanço importante, o Brasil arti-
culou, coordenou, se beneficiou e
teve uma influência muito grande.
Agora, na evolução das negociações,
as posições foram se tornando muito
diferenciadas e, nesse final, não interes-
sava mais ao Brasil continuar defenden-
do pontos contrários a seu propósito. O
próprio ministro Celso Amorim (das
Relações Exteriores) disse que o Brasil

agosto 2008 | Revista da Indústria



estava em defesa do interesse nacional
ao mudar de posição. E estou de acor-
do, foi isso mesmo. Agora, temos que
ser coerentes e, daqui para a frente,
adotar essa mesma posição e diminuir
a visão politizada e ideologizada das
negociações comerciais.

RI - Na abertura da Rodada, o senhor
era embaixador nos Estados Unidos.
Nestes sete anos, o que mudou nas po-
sições de países desenvolvidos e em
desenvolvimento?
RB - A situação internacional e
das negociações comerciais mudou
muito nesse período. Os Estados
Unidos e a Europa, por diversas
razões políticas, se fecharam cada
vez mais. E países como o Brasil se
abriram. A posição de um e de outro
quase se inverteu. No começo a
Rodada de Doha era tratada como
Rodada do Desenvolvimento. O
Brasil tinha posições ambiciosas e é
normal que assim tivesse porque
todos começam com posições muito
amplas. À medida que avançava o
tempo e aumentavam os problemas
da negociação, sobretudo na área
agrícola, a ambição foi reduzindo,
inclusive do Brasil. No final, estáva-
mos dispostos a ter um acordo mo-
desto e medíocre em vez de não ter
um acordo.

RI - O senhor concorda com essa
estratégia?
RB - Tenho outra posição: melhor
não ter nenhum acordo do que ter
um mau acordo. O Brasil aceitou
cotas, uma coisa que nunca foi feita
antes. A gente não sabe exatamente
quais eram os níveis das cotas, mas
todos dizem que eram modestos e
que mesmo assim seria um avanço.

Segundo os negociadores e repre-
sentantes, a negociação foi bem con-
duzida. Em termos da indústria, está-
vamos dispostos a ceder bastante,
pois aceitávamos um corte de mais
de 60% das tarifas industriais. Isso
não ia atingir a todos, devido às listas
de exceção, mas, efetivamente, vários
setores teriam que cortar significati-
vamente suas tarifas.
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RI - O presidente Lula tem insistido
em salvar a Rodada Doha. É possível?
RB - Deveríamos tentar retomar,
mas sou cético, no curto prazo, por
causa das limitações políticas. O
novo presidente dos Estados Unidos
toma posse em janeiro. Teremos,
pelo menos, um ano para o novo go-
verno norte-americano definir como
enfrentar essa questão. A partir de
agora, entendo que devemos ter

como desafio definir uma nova estra-
tégia de negociação comercial. O
Brasil ter colocado todas as suas
fichas na Rodada Doha - embora eu
entenda as razões para isso - foi um
equívoco. Outros países fizeram a
negociação de Doha em paralelo a
outras. Foi assim com Estados Uni-
dos, União Européia, México e Chi-
le, que avançaram em acordos bila-
terais e regionais. Do lado brasileiro,
todos os acordos bilaterais foram
suspensos, colocados em segundo
plano, assim corno o Mercosul, que
está numa situação problemática. O
setor privado e o governo, como par-
ceiros, deveriam enfocar esse pro-
blema e enveredar por uma série de
acordos bilaterais, aprofundando os
acordos aqui da região, porque isso
não depende do Mercosul.

RI - Como avançar nesses acordos?
RB - Podemos oferecer nosso merca-
do, assim como oferecemos em Doha,
abaixando em quase 60% os níveis tari-
fários na indústria, para os países da
região, em troca de produtos brasi-
leiros. Essa é a primeira prioridade. De-
pois, já dentro do Mercosul, podemos
negociar acordos com países impor-
tantes, como Coréia, México, e até com
o conjunto da União Européia. Para isso,
temos que acertar os ponteiros com
nossos parceiros do Mercosul. Hoje, há
uma diferença de atitude dos países-
membros: enquanto o Brasil é mais
ofensivo em termos de comércio exte-
rior, a Argentina, o Uruguai e Paraguai
têm uma atuação mais defensiva.

RI - A crise econômica dos Estados
Unidos e a desaceleração chinesa com-
prometerão o comércio mundial?
RB - Durante os próximos dois ou



três anos, em função da crise inter-
nacional, a economia mundial vai se
desacelerar. As grandes economias
vão crescer ao redor de 1% e, no caso
da China, haverá desaceleração, mas
não será dramática. Ela cresce hoje
em torno de 11%, 12% e vai ficar por
volta de 10% ou 9,5%, não menos do
que isso. A boa notícia para nós é
que, apesar desse quadro, o Brasil é
grande fornecedor de produtos ali-
mentícios e primários e estamos
com uma grande exportação desses
produtos para a China, que não será
reduzida. Os países em desenvolvi-
mento continuarão crescendo. É
importante para o Brasil, do ponto
de vista da indústria, que procure-
mos aumentar a competitividade e
o grau de sofisticação tecnológica.
Não é saudável, em um país com um
parque industrial tão grande como o
nosso, ver as exportações de produ-
tos primários subirem e as de produ-
tos manufaturados e semimanufatu-
rados se estagnarem ou crescerem
muito pouco.

RI - O resultado das eleições dos
Estados Unidos mudará alguma coisa?
RB - Os discursos eleitorais do re-
publicano John McCain e do demo-
crata Barack Obama diferem em
nuances quando o tema é abertura
comercial. Aparentemente, McCain
é mais aberto ao comércio que
Obama. Acontece que, nos Estados
Unidos, quem define o comércio,
quem negocia é o Executivo, mas
quem dá os limites e termos de refe-
rência para a negociação é o Con-
gresso. E, no Legislativo, há hoje
uma onda protecionista muito gran-
de. Ao que tudo indica, o Congresso
norte-americano continuará contro-

lado pelos democratas e, levando em
conta as atitudes protecionistas dos
dois partidos, não acredito que
venha a acontecer uma mudança sig-
nificativa na posição norte-ameri-
cana qualquer que seja o resultado
da eleição. Teremos que conviver
por algum tempo com essa postura
muito restritiva do governo norte-
americano, incluído aí o Legislativo.
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RI - Quais as expectativas em relação
ao aumento das exportações do etanol?
RB - Do ponto de vista do Brasil, se
houvesse hoje uma abertura do merca-
do norte-americano, não poderíamos
aproveitar porque não temos produção.
Então, temos que manter esse assunto
na pauta, mas com cautela para não nos
queimarmos. O governo dos Estados
Unidos continuará restritivo em re-
lação ao etanol e só vai mudar quando

resolver diminuir a produção do álcool
a partir do milho. Não acredito que as
pressões políticas do setor privado e do
governo brasileiro tenham resultado
no curto prazo. O lobby agrícola é
muito forte no Congresso americano,
como vimos agora na negociação de
Genebra. Os Estados Unidos são hoje o
maior produtor mundial de etanol, com
o Brasil quase na mesma condição.
Eles são, de fato, o único mercado efe-
tivo e que não será aberto a ponto de
depender do etanol brasileiro. Isso por
razões estratégicas, de segurança ener-
gética, e também por causa da pressão
dos grupos ruralistas. Devemos man-
ter a nossa posição, procurando au-
mentar o livre comércio do etanol. Ago-
ra, eles sempre serão grandes produ-
tores desse combustível, e o forneci-
mento brasileiro para os Estados Uni-
dos será na sobra, na margem, segun-
do o interesse deles.

RI - Mesmo nesse caso, a indústria
brasileira precisa se preparar melhor?
RB - O Brasil está bem situado na
área energética em dois segmentos:
etanol e petróleo. Em vez de ficar
lamentando o fracasso de Doha, te-
mos que pensar em coisas concretas
e em avanços de tecnologia e ino-
vação, em formas de atrair capitais,
obter tecnologia mais avançada, for-
mar joint-ventures aqui no Brasil,
para que nossa indústria possa aten-
der à demanda que irá surgir do
grande desenvolvimento que ocor-
rerá na área de petróleo, sobretudo
com as novas descobertas. No setor
alcooleiro, devemos olhar para a
pesquisa e o desenvolvimento, para
a entrada de gerações mais moder-
nas de tecnologia, e avançar em
energia renovável.
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