
Líderes definem hoje plano para destravar Doha em 2010  
 
Os cinco maiores atores da Rodada de Doha para a liberação do comércio global no âmbito da 
Organização Mundial de Comércio (OMC) voltam a se encontrar hoje em Nova Délhi com a 
missão de alinhavar uma posição comum a ser discutida no fim do mês, nos Estados Unidos, 
durante reunião do Grupo dos 20 (G-20). 
 
Pascal Lamy, diretor-geral da OMC, afirmou ontem que os ministros estão tentando encontrar 
uma forma de concluir a Rodada de Doha em 2010. No entanto, a tarefa não será fácil em 
função do aumento de subsídios aos setores agropecuários em países da União Europeia, no 
Brasil, China, Índia e Estados Unidos.  
 
"Os ministros da OMC terão chance de buscar meios para concluir a Rodada de Doha em 
2010", disse Lamy. "A reunião pode ser o verdadeiro começo do fim das discussões", 
acrescentou. 
 
Para especialistas brasileiros, Doha só será realmente retomada quando a crise acabar. 
Segundo eles, os países não irão arriscar abrir seus mercados e aumentar as taxas — já 
recordes — de desemprego em suas economias.  
 
Catherine Ashton, comissária europeia do Comércio, cumprimentou a iniciativa de organizar 
esta reunião na Índia — país considerado difícil na OMC — e disse que "uma saída justa e 
satisfatória das negociações comerciais da Rodada de Doha é importante se queremos superar 
a crise". 
 
Esta é a primeira vez que se reúne um grande grupo de ministros de Comércio desde o verão 
de 2008, quando tentaram chegar a um acordo sobre a liberalização do comércio mundial, mas 
fracassaram, lembrou a comissária. 
 
Simon Crean, ministro australiano de Comércio, disse na véspera que é possível chegar a um 
acordo sobre a conclusão das negociações da OMC para a liberalização das trocas. 
 
Ron Kirk, representante norte-americano para o Comércio Exterior, havia declarado que todos 
os ministros compartilham do mesmo objetivo e têm uma mesma convicção: a conclusão da 
Rodada de Doha pode ser um elemento-chave suscetível de ajudar o mundo a se recuperar da 
crise econômica atual. 
 
Iniciada no final de 2001 em um encontro na capital de Qatar, as negociações sobre a 
liberalização do comércio internacional, chamada Rodada de Doha, tropeçam pelas diferenças 
entre os países desenvolvidos e os países em desenvolvimento em temas agrícolas e 
industriais. Os 153 países membros da OMC devem aceitar por unanimidade um acordo para 
reduzir os subsídios agrícolas e as tarifas aduaneiras. 
 
Em julho de 2008, as negociações da rodada fracassaram no último momento por uma disputa 
entre os Estados Unidos e a Índia sobre os critérios que autorizariam a um país pobre elevar 
suas tarifas para defender seus produtores agrícolas. Em junho deste ano, Lamy já havia 
afirmado que as negociações da rodada estão em um caminho mais positivo e que a conclusão 
em 2010 é possível.  
 
Kamal Nath, ministro indiano do Comércio, considerado mais conciliador que seu antecessor no 
cargo, disse que espera obter um compromisso de retomar o diálogo sobre os temas de 
negociação abertos em Doha. "A Índia quer garantir que as distorções do passado sejam 
corrigidas para melhorar a vida de milhões de pobres", explicou. "As negociações de Doha nos 
pedem muito, mas não nos dão nada em troca", resumiu Yudhvir Singh, porta-voz do Comitê 
Indiano de Coordenação de Movimentos Camponeses, que representa 13 estados.  
 
A resistência de algumas partes envolvidas, no entanto, ainda é considerável. A França e a 
Comissão Europeia já declararam que a União Europeia não faria mais concessões para chegar 
a um acordo na Rodada. 



 
Protecionismo 
 
Lamy defendeu o livre-comércio global e criticou as medidas protecionistas adotadas por 
alguns países dentro da crise financeira internacional. Estados Unidos, União Europeia, China e 
Índia recentemente anunciaram medidas que impõe barreiras comerciais na tentativa de 
protegerem seus mercados. 
 
"Vimos um aumento das medidas comerciais restritivas desde o início da crise financeira", 
denunciou Lamy, perante os empresários indianos, segundo comunicado. "Embora a situação 
não seja para se alarmar, precisamos ficar atentos e nos assegurar de que os membros da 
OMC continuem abertos uns aos outros", acrescentou.  
 
Segundo o diretor-geral da OMC, a Rodada de Doha continua sendo o meio mais eficaz para 
alcançar objetivos como a ampliação de mercados a bens e serviços, a eliminação de subsídios 
que distorcem o comércio, e a geração de transparência e capacidade de prognósticos 
comerciais.  
 
DCI, São Paulo, 4 set. 2009, Primeiro Caderno, p. A10. 


