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Reunião da cúpula do G-20 no Canadá sepulta esperanças do Brasil e de países emergentes 
sobre possível acordo comercial ainda este ano 
 
Se o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ainda tinha alguma esperança de ver a Rodada Doha 
da Organização Mundial do Comércio (OMC) concluída durante o seu mandato, essa esperança 
acabou na sexta-feira. Em Genebra, governos concluíram uma semana de reuniões cruciais 
com a constatação velada de que não há como fechar o processo em 2010 e sequer há um 
plano sobre quando a negociação terá fim. 
 
Surge ainda, pela primeira vez nos bastidores, a ideia entre algumas delegações de declarar 
uma suspensão indefinida do processo lançado em 2001. A data de 2010 havia sido fixada pelo 
G20, em uma tentativa de incluir a Rodada Doha no pacote de reformas da economia mundial. 
Nesta semana, porém, o Canadá já avisou que sequer vai incluir o tema da Rodada Doha como 
prioridade na agenda da cúpula do G20, que ocorre em Ottawa. 
 
Para todos, o grande culpado pelo fiasco é o governo de Barack Obama, que rejeita todas as 
propostas para superar os impasses e ainda se nega a convocar ministros para tomar uma 
decisão. Uma das poucas decisões de sexta-feira foi a de retirar o processo da atual estratégia, 
que era a de manter reuniões bilaterais entre países para que ofertas e demandas fossem 
apresentadas. 
 
A estratégia havia sido apresentada por Obama, como forma de superar os impasses. Na 
realidade, porém, acabou sendo usada pela Casa Branca apenas para frear qualquer tipo de 
avanço. 
 
Agora, o Brasil sai em apoio à ideia de a OMC voltar a negociar o processo de forma 
multilateral. 
 
O problema é que só não se sabe quanto tempo isso levará para dar algum resultado. 
 
RESPOSTA 
 
O diretor-geral da OMC, Pascal Lamy, insistia que tecnicamente ainda haveria como concluir a 
Rodada em 2010, mas, respondendo a uma pergunta da reportagem, disse que a manutenção 
da data dependerá do G20. "Não cabe a mim dizer se ela continua como um prazo", disse. 
"São os líderes que terão de responder a isso." Durante sua última conversa com os principais 
governos, a data de 2010 sequer foi mencionada, enquanto governos como o do Brasil 
mostravam-se preocupados em como iriam passar a informação sobre o fracasso à imprensa 
mundial. 
 
"Não estamos onde queríamos estar", disse Lamy. "O avanço que obtivemos não é suficiente 
para ir para a fase final do processo. Isso ainda vai levar um tempo", afirmou. Falando em 
nome dos países emergentes, o embaixador do Brasil na OMC, Roberto Azevedo, deu o tom de 
decepção. "Lamentamos que, apesar de nossos melhores esforços, nenhum progresso 
substantivo foi atingido nos últimos meses", disse. 
 
Lamy, porém, tentou dar uma mensagem de que não há ninguém pensando em reavaliar o 
processo e que todos os países mostraram compromisso em seguir negociando, mesmo que 
não se saiba exatamente para onde. Para ele, o sistema multilateral precisa ser mantido, já 
que mostrou que funciona para evitar o protecionismo. 
 
Crawford Falconer, vice-ministro do Comércio da Nova Zelândia, é um dos que ainda acredita 
que a rodada precisa ser concluída. Ele admite, porém, que já passou em sua pasta a lidar 
com acordos bilaterais com outros países, indicando que não irá esperar por resultados em 
Genebra. Para indianos e outros governos, os americanos simplesmente não querem negociar. 



Lamy, mais uma vez, prefere insistir que os americanos estão engajados no processo, mas não 
respondeu se estão dispostos a fazer concessões. 
 
O principal impasse é a relação entre a liberalização agrícola dos países ricos e o acesso aos 
mercados emergentes para bens industriais. O governo de Barack Obama insiste que cabe a 
Brasil, China e Índia apresentar novas aberturas de seus mercados para permitir que o 
processo avance. A administração de Obama vem alertando que essas economias terão de 
pagar um preço se quiserem acesso a seu mercado para bens agrícolas. 
 
Os americanos, nesse ponto, não estão sozinhos. Na quinta feira, a presidente da Suíça, Doris 
Leuthard, indicou que estava na hora de os emergentes fazerem sua contribuição ao sistema. 
"Esses países querem direitos, mas precisam ter responsabilidades. 
 
É difícil pensar que um país quer ser potência, mas continua dizendo que é fraco e precisa de 
ajuda", disse. "Temos de criar uma nova categoria de países. 
 
Não dá mais para colocar o Brasil no mesmo grupo que Burkina Fasso", afirmou. 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 29 mar. 2010, Caderno Especial, p. E-14. 
  


