
Brasil mantém base para Doha 
 
O Brasil pediu ontem que propostas atualmente em negociação sejam a base de um acordo na 
Rodada Doha da Organização Mundial do Comércio (OMC). O pedido, feito pelo embaixador do 
Brasil na OMC, Roberto Azevedo, foi uma aparente recusa aos Estados Unidos, que disse na 
semana passada que o desequilíbrio das atuais negociações precisa ser corrigido por outros 
países através de uma maior abertura de seus mercados para os negócios norte-americanos.  
 
"Somos da opinião que o pacote que está sobre a mesa é uma boa base para a retomada das 
negociações. À luz da crise econômica atual, os ganhos que iríamos obter do pacote não 
podem ser jogados fora", disse Azevedo a membros da OMC durante uma revisão regular da 
política de comércio do Brasil.  
 
Membros da OMC estão agora conduzindo negociações técnicas de textos revisados sobre os 
setores agrícola, de bens industriais e outras importantes áreas que foram produzidas em 
dezembro. A OMC considerava a realização de uma reunião ministerial neste mês para buscar 
progresso nas conversações sobre a Rodada Doha, lançada no final de 2001 para liberar o 
comércio mundial e estimular países em desenvolvimento.  
 
No entanto, o diretor-geral da OMC, Pascal Lamy, decidiu que as divergências entre os 
membros ainda são muito amplas para uma reunião. Uma das razões é a visão dos Estados 
Unidos de que grandes emergentes como Brasil, China e Índia não estão abrindo seus 
mercados o suficiente para produtos norte-americanos.  
 
Os principais grupos empresariais dos Estados Unidos disseram ao presidente norte-americano 
Barack Obama que estão insatisfeitos com a oferta de outros países.  
 
Críticas ao País  
 
A União Europeia (UE) criticou ontem as barreiras comerciais do Brasil, sua aplicação de 
direitos de propriedade intelectual, e as regulamentações desnecessárias que, segundo o bloco 
europeu, limitam o comércio. As críticas foram feitas como parte da revisão sobre a política 
comercial brasileira da OMC, iniciada ontem e que vai até amanhã.  
 
Em um relatório elaborado em 2 de fevereiro sobre a política de comércio brasileira, a OMC 
insistiu para o Brasil reduzir suas taxas de importação e quebrar outras barreiras para conter a 
crise econômica e sustentar o crescimento. "O Brasil precisa aumentar seus esforços para dar 
um estímulo adicional para o comércio e investimento, incluindo uma redução efetiva de sua 
tarifa de proteção, a redução das proibições de importações e maior previsibilidade para o 
investimento externo e o regime comercial."  
 
De acordo com o relatório, o Brasil aumentou a proteção aduaneira global de 10,4% em média 
em janeiro de 2004 para 11,5% em média em janeiro de 2008. Esta é a quinta vez que o 
Brasil se apresenta para o exame regular de sua política comercial na OMC, procedimento 
obrigatório de cada país a cada quatro anos. A avaliação mais recente era de 29 de outubro de 
2004.  
 
O documento apresentado sobre o Brasil será debatido a portas fechadas durante três dias 
pelos 153 países-membros da OMC, que fizeram 534 perguntas que devem ser respondidas 
pela delegação brasileira durante as deliberações, indicou um diplomata brasileiro. "As 
conclusões do exame nos serão comunicadas oficialmente pela secretaria da OMC uma vez 
concluído o debate, mas não terão um caráter obrigatório", advertiu o diplomata brasileiro. 
"Nossa avaliação é de tom positivo e demonstra a boa imagem da economia do Brasil."  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 10 mar. 2009, Primeiro Caderno, p. A14. 
 


