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Ausência da Rodada de Doha nas discussões esvazia encontro em Genebra e abre espaço para 
país apresentar reivindicações 
 
A reunião ministerial da Organização Mundial do Comércio (OMC) que começou ontem em 
Genebra, na Suíça, está sendo vítima de uma assombração. O grande fantasma por trás do 
encontro é a Rodada de Doha nome dado para as discussões que se arrastam há oito anos 
para facilitar o comércio. A falta de uma posição da maior economia global os EUA sobre o 
assunto fez com que ele fosse riscado da pauta de discussões. O problema é que como o tema 
importante demais para ser simplesmente deixado de lado se constitui num verdadeiro 
"elefante na sala", como admitiu o secretário da organização que regula o comércio mundial, 
Pascal Lamy. O chanceler brasileiro, Celso Amorim, criticou a ausência do assunto da reunião e 
afirmou que a Rodada precisa ser concluída até 2010. "A alternativa a Doha é mais 
protecionismo, mais fragmentação, mais instabilidade", alertou. "A crise começou nos países 
ricos, mas os países mais pobres são os que estão pagando o preço mais elevado", 
acrescentou. 
 
Sem Doha em pauta, o encontro fica com a agenda vazia, numa espécie de "limbo", segundo o 
diretor de Negociações Internacionais da Fiesp, Mário Marconini. "A reunião está 
ensanduichada. De um lado, falta uma definição do governo americano sobre sua posição em 
relação à Doha, o que trava o tema. De outro, também não foram incluídas na agenda 
discussões sobre a questão climática, que será debatida a partir da próxima semana em 
Copenhague (na Dinamarca)". O problema é que o governo de Barack Obama colocou como 
prioridade discutir outras questões, como a reforma do sistema de saúde. Até hoje, a questão 
do livre comércio não entrou no radar. "Então é uma reunião para cumprir tabela. A OMC é 
hoje uma instituição em busca de uma agenda", resume. 
 
O Brasil vai então tentar ocupar essa agenda em branco. "Sem Doha, o importante é debater o 
protecionismo. E nesse campo, o país tem muita coisa para reivindicar", diz Rodrigo Lima, 
gerente-geral do Instituto de Estudo do Comércio e Negociações Internacionais (ícone). Entre 
as pautas que devem ser apresentadas estão as restrições à entrada de produtos agrícolas 
brasileiros na Europa - como o frango e a carne suína e as questões fitossanitárias, além da 
tarifa cobrada sobre o etanol brasileiro que entra nos EUA. 
 
Outro tema que deve aparecer - pelo menos nas conversas de bastidores é a autorização dada 
pela OMC para que o Brasil aplique retaliações contra os EUA devido aos subsídios dados pelo 
governo americano aos seus produtores de algodão. "No momento, não há nenhuma indicação 
que o Executivo americano possa ceder", afirma Marconini, da Fiesp. O Brasil está analisando 
uma lista de 222 produtos que poderão sofrer aumento de taxas de importação a partir de 
dezembro. A reunião da OMC pode ser a última chance de tentar uma composição para evitar 
a aplicação da pena. "Não é a saída mas adequada, mas se os EUA não fizerem concessões, 
será a resposta necessária. Defendo que o Brasil aplique as retaliações", conclui o gerente do 
ícone. 
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