
Doha coloca Brasil na mira dos EUA 
 
Países trocam acusações sobre impasse da rodada comercial na reunião da OMC em Genebra 
 
O segundo dia do encontro ministerial da Organização Mundial do Comércio (OMC) na Suíça foi 
marcado pela troca de acusações entre Brasil e EUA sobre a responsabilidade do impasse na 
Rodada de Doha as negociações para liberalizar o livre comércio global. Embora não faça parte 
da pauta formal do encontro, o tema tem dominado os disscursos e conversas das autoridades 
de mais de 150 países presentes às discussões em Genebra. 
 
Os principais antagonistas do encontro são o representante do Comércio dos EUA, Ron Kirk, e 
o chanceler, brasileiro Celso Amorim. Ontem, Kirk não poupou ataques. "Se tomarmos a forma 
de pensar de Amorim, então estamos basicamente condenando Doha ao fracasso, porque 
todos estão dizendo que queremos mudanças, mas não queremos fazer nada diferente", 
afirmou. Na segunda-feira, ele havia deixado claro que só haveria um desfecho se Brasil, índia 
e China abrissem seus mercados para os produtos industrializados dos países ricos. Amorim 
havia respondido que isso seria "irracional". 
 
O americano ainda criticou a insistência do chenceler em seguir o mesmo caminho nas 
negociações há oito anos. "Só faremos progresso se estivermos dispostos a sair de nossa área 
de conforto. E todos terão de fazer isso. Todos", disse Kirk. O representante da Casa Branca 
tentou amenizar sua posição, alertando que não está pedindo a abertura dos países mais 
pobres do mundo. "É das economias em desenvolvimento mais avançado que estão tendo um 
papel maior na economia que estamos pedindo", afirmou. 
 
Já Amorim diz que há um só país que não está de acordo com a Rodada: os EUA. "A questão é 
simples aqui. Dos 153 países da OMC, 152 já estão de acordo. Claro que o mais poderoso do 
mundo não está", afirmou o chanceler. Para o brasileiro, há espaço para "algum ajuste no 
acordo proposto". "Mas, se quiserem mexer muito no acordo, ou tudo será quebrado ou a 
mudança será tão grande que será outra rodada", alertou. O chanceler brasileiro ainda causou 
desconforto ao classificar a reunião da OMC como "um seminário", uma forma de deixar claro 
que considerava o evento como pouco relevante. "Não vou ficar para outra reunião que tenha 
como ponto principal dizer que precisamos de mais reuniões", disse. O encontro ministerial, 
que termina amanhã, está ameaçado se tornar um grande fiasco. O vice-ministro do Comércio 
da Nova Zelândia, Crawford Falconer, foi ainda mais duro que Amorim. "Essa deve ser o maior 
desperdício de dinheiro em uma conferência já realizada pela OMC. Os governos não sabem 
nem mesmo sobre o que falar", disse o ministro. 
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