
Futuro de Doha depende dos EUA, diz OMC 

Para o embaixador do Brasil no órgão, país precisa indicar concessões que ainda pode oferecer 
nas negociações. 

“O futuro da Rodada (Doha) depende, sobretudo, dos norte-americanos, que alegam falta de 
ambição (dos outros países)”, afirmou à AméricaEconomia.com.br o Embaixador do Brasil na 
Organização Mundial do Comércio (OMC), Roberto Azevedo. Para ele, cabe aos Estados Unidos 
expressar suas insatisfações em relação aos acordos discutidos e indicar em quais áreas estão 
dispostos a oferecer concessões adicionais. 

O governo de Barack Obama, segundo Azevedo, traz um novo alento às negociações. “Um 
elemento importante fornecido pelo representante americano do comércio, (Ron) Kirk, em Bali, 
foi de que a administração Obama teria finalizado a revisão de sua política comercial, estando, 
portanto, em condições de retomar as negociações”, explicou Azevedo. No início de junho, 
ministros de 19 países exportadores de produtos agrícolas se reuniram em Bali, na Indonésia. 
Na ocasião, o diretor-geral da OMC, Pascal Lamy, pediu a retomada de Doha e o fim do 
protecionismo. 

“Os países latino-americanos, e o Brasil, em especial, têm sublinhado a importância de concluir 
a Rodada o mais rápido possível. Temos defendido que a conclusão é um meio importante para 
coibir as inclinações protecionistas decorrentes da atual crise econômica internacional”, alertou 
o embaixador. As negociações de Doha começaram há oito anos e foram paralisadas no fim de 
2008, devido a divergências basicamente entre EUA, China e Índia. 

Após a reunião em Bali, o governo dos EUA se comprometeu em definir até agosto um novo 
alicerce para as negociações. “A expectativa é de que, a partir de agora, possamos discutir as 
bases das negociações e delinear uma agenda de trabalho para o restante de 2009”, concluiu 
Azevedo. 
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