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A crise americana que derrubou os mercados do mundo inteiro contrastou com os recentes 
discursos de representantes norte-americanos na tentativa de resgatar a Rodada de Doha. Na 
última semana, Carlos Gutierrez, secretário de Comércio dos Estados Unidos, defendeu que é 
hora de aprovar o acordo. Por essa razão, a comitiva do presidente Luiz Inácio Lula da Silva 
viajou para Europa e Índia otimista de que os entraves para a aprovação do acordo foram 
reduzidos com a flexibilização dos países ricos. 
 
No entanto, pelo ponto de vista do professor de economia da Faculdade de Economia, 
Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo (FEA-USP), Celso Cláudio de 
Hidelbrand e Grisi, a recente calmaria do discurso pode ser uma estratégia dos países 
desenvolvidos. Grisi aposta que o alto desembolso dos governos para "tapar os buracos da 
crise financeira", farão com que os recursos que servem de subsídios agrícolas sejam 
reduzidos nos Estados Unidos e Europa. "O Brasil vai ser beneficiado porque os países ricos 
não terão mais como subsidiar a agricultura e precisarão reduzir os aportes aos produtores por 
falta de recursos. Em março de 2009, quando começar o plantio nesses países, vai ficar claro 
que os subsídios irão cair", acredita. O acadêmico, inclusive, argumenta que a recente 
flexibilidade dos países desenvolvidos em relação à Doha pode ser uma saída visando a 
redução dos subsídios. "Eles perceberam que não é possível ficar financiando a ineficiência 
agrícola dos seus respectivos países", alerta. 
 
Mesmo assim, apesar de reconhecer que a crise favorece a aprovação da Rodada, Celso Grisi 
sabe que não se pode esperar uma resposta para esse ano. "Há uma possibilidade de retomar 
rapidamente, mas não acredito que esse ano haja tempo para isso. Não temos ainda a medida 
do impacto da crise sobre produtos de uma maneira geral", comenta. 
 
O professor ainda ataca a posição brasileira de tentar negociar o acordo com outros países no 
ápice da crise financeira. "Em períodos como esse é preciso esperar. Acho precipitada a ação 
brasileira e considero um lance de oportunismo diplomático ingênuo. Não é o momento de sair 
na frente numa tentativa de recuperação do prestigio na OMC [Organização Mundial do 
Comércio]", conclui o economista. 
 
Na opinião do embaixador em Londres e Washington entre 1994 e 2004, economista e 
cientista político, Rubens Barbosa, a tentativa do governo é válida, mas ressalta que é cético 
quanto ao sucesso da iniciativa nesse momento turbulento. "Eu estou vendo que eles estão 
tentando, mas acho meio difícil conseguir um acordo porque o clima político está carregado. 
Ninguém está pensando em Doha agora. Vemos que até o presidente George Bush tem se 
esforçado para essa discussão, mas é complicado", estima. Mesmo assim, Barbosa ressalta 
que a negociação não pode ser descartada, ainda mais porque o governo abandonou uma série 
de negociações bilaterais para priorizar os acordos multilaterais.  
 
Protecionismo 
 
Um problema que pode afetar as discussões de Doha e o comércio mundial é a tendência de 
aumento do protecionismo com a crise. Um exemplo crasso desse efeito foi observado na 
grande depressão econômica, que teve início em 1929 e persistiu ao longo da década de 1930, 
terminando apenas com a Segunda Guerra Mundial. Este período causou altas taxas de 
desemprego, quedas drásticas do Produto Interno Bruto (PIB) de diversos países, bem como 
da produção industrial e dos preços das ações, e em praticamente todo medidor de atividade 
econômica, em diversos países no mundo. Para proteger seus empregos, os países acabaram 
fechando cada vez mais seus mercados para produtos estrangeiros. Na última semana, Carlos 
Gutierrez rechaçou a possibilidade de barrar a importação no País nesse momento, nem 
mesmo os produtos de origem chinesa. "Temos um déficit comercial com os chineses grande, 
mas queremos reverter isso por meio do aumento de nossas exportações. Não vamos colocar 
barreiras aos produtos asiáticos porque isso seria um erro", afirma. O secretário lembra que 
em 1929 o país taxou as importações na tentativa de proteger seus empregos, mas o 
resultado foi o contrário, elevando ao desemprego em larga escala. 



 
Para Celso Grisi, o aumento do protecionismo no mundo é inevitável. Entretanto, não deve 
afetar tanto o Brasil pelo perfil exportador nacional, formado predominantemente por 
commodities agrícolas. "Eu não tenho dúvida que o protecionismo deve crescer, mas para 
produtos de maior valor agregado. Para os itens que interessam ao Brasil, posso dizer que a 
crise até foi benéfica". 
 
Já Rubens Barbosa acredita que exista uma tendência ao protecionismo que vinha antes da 
crise e, na sua opinião, pode se agravar ainda mais. "Há uma onda protecionista no mundo, 
vai depender de como a crise vai evoluir para sabermos o futuro do comércio. Com 
desaceleração econômica vai ser mais difícil fechar os acordos", encerra. 
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