
Há um consenso entre os especia-
listas de comércio exterior de que
a retomada das negociações da Ro-
dada Doha, para estabelecer re-
gras claras e consensuais para o co-
mércio mundial, é favorável ao
Brasil e à nossa pauta de exporta-
ções. Nesse sentido, a política bra-
sileira de lançar a candidatura do
embaixador Roberto Azevêdo à di-
reção-geral da Organização Mun-
dial do Comércio (OMC), tendo co-
mo ponto básico de sua platafor-
ma reiniciar as negociações de Do-
ha, é uma medida no caminho cer-
to. Entretanto, entre desejo e reali-
dade vai uma grande distância e a
missão de Azevêdo na OMC será
bastante espinhosa.

"Em um cenário como esse, de
retração internacional, acho difí-
cil acontecer a retomada da Roda-
da Doha”. avalia o presidente da
Associação de Comércio Exterior
do Brasil (AEB), José Augusto de
Castro. “A tendência é que os paí-
ses adotem medidas protecionis-
tas, de preservação de mercado
e, quando muito, negociações bi-
laterais, em detrimento das nego-
ciações multilaterais". De acordo
com Castro, até o mesmo o Brasil
tem adotado medidas protecionis-
tas. "São medidas que estão den-
tro das regras da OMC, mas que
têm viés protecionista. No fundo,
todos querem abrir o mercado
dos outros".

O vice-presidente da Federa-

ção das Indústrias do Estado do
Rio de Janeiro (Firjan), Carlos Ma-
riani Bittencourt, destaca que a pa-
ralisação de Doha, em paralelo
com o acirramento da crise econô-
mica nos países desenvolvidos,
fortaleceu as negociações de bila-
teriais e bi-regionais, protagoniza-
das principalmente pelos Estados
Unidos. "A experiência já mostrou
que enquanto os grandes não se
entendem, as coisas não cami-
nham", observa Mariani. "A crise
fez desaparecer as negociações or-
denadas. Qualquer tentativa hoje,
de retomada, seria condenada. Te-
mos pelo menos cinco anos de difi-
culdades para serem resolvidas
nos centros de decisão e essas pos-
sibilidades estão ficando cada vez
menos claras", avalia Mariani.

A Rodada Doha está paralisada
desde 2008. Em 2011, o atual dire-
tor-geral da OMC, o francês Pas-
cal Lamy, reconheceu que os dez
anos de discussão – que deveriam
culminar em um novo e arrojado
acordo comercial internacional –
corriam sério risco de fracasso, en-
frentando barreiras consideradas
intransponíveis. Para especialis-
tas, Lamy se esforçou, mas foi in-
capaz de quebrar o impasse duran-
te seus dois mandatos (ele foi elei-
to em 2005 e reeleito em 2009).

Desde que a crise financeira
global estourou, em 2008, o ritmo
de crescimento do comércio mun-
dial diminuiu, ficando em 5,2%
em 2011 e em 2% em 2012, menor
resultado da série histórica inicia-
da em 1981. Para a OMC, a previ-

2001
ARodadaDohaé lançada
emnovembro,noQatar,
durantea4ªConferência
MinisterialdaOMC.Seu
principalobjetivo:negociar
umacordomultilateral
entreasnaçõespara
reduzirtarifaseeliminarde
entravesaocomércio.Na
prática,eraa
implementaçãodos
acordosalcançadosna
RodadaUruguai
(1986-1994).

2003
Emsetembro,foi
realizadaa5ª
Conferência
MinisterialdaOMC,
emCancún
(México),coma
metadeelaborar
umacordosobreos
objetivosda
RodadaDoha.Após
quatrodiasde
discussões,o
encontronão
seguiuadiante.

2004
Emagosto,em
Genebra(Suíça),a
OMCchegouaum
esboçodasdiretrizes
básicasdoacordo,
comoEUA,União
Europeia,Japãoe
Brasilconcordando
ememabolir
subsídiosàs
exportações,reduzir
subsídiosagrícolase
diminuirbarreiras
tarifárias.

Cassiano Viana
redacao@brasileconomico.com.br
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MAIS DE UMA DÉCADA DE IMPASSE

▲

Retomada de Doha é
missão muito difícil

JeanPierrePingoud/BloombergDivulgação

Cenário comercial se acomodou com o impasse na Organização Mundial do Comércio e

negociações bilateriais e bi-regionais comandadas pelos EUA ditam o ritmo das regras

"A crise fez
desaparecer as
negociações
ordenadas. Qualquer
tentativa hoje, de
retomada de Doha,
seria condenada”,
acredita Mariani,
vice da Firjan.

"Em um cenário de
retração internacional,
acho difícil acontecer a
retomada da Rodada
Doha. O protecionismo
é a tendência
dominante”, avalia o
presidente da AEB, José
Augusto de Castro
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Setor cresce, apesar de otimismo baixo
A expansão do setor de serviços acelerou em abril no país. O

crescimento se deu em meio ao aumento da produção e da entrada

de novos negócios, embora o grau de otimismo tenha atingido o nível

mais fraco em três meses, mostrou o Índice de Gerentes de Compras

(PMI, na sigla em inglês) do Markit divulgado ontem. O PMI sobre os

serviços subiu para 51,3 em abril ante 50,3 em março. Reuters

são é que a expansão continuará
lenta em 2013, em torno de 3,3%.

De acordo com Marília Cas-
tañon, ex-Coordenadora-Geral
do Departamento de Defesa Co-
mercial (DECOM) do Ministério
do Desenvolvimento, Indústria e
Comércio Exterior (MDIC) e sócia
do GBI Consultoria, regras claras
em nível mundial são mais favorá-
veis ao Brasil e a outros países em
desenvolvimento do que os acor-
dos dos EUA com a União Euro-
peia e com a Coreia do Sul. "Nes-
ses acordos, as regras são ditadas
por eles e, caso outros países quei-
ram, terão que se submeter a elas.
Na Rodada do Uruguai, vários se-
tores brasileiros, como o siderúr-
gico, a agricultura e têxteis, se be-
neficiaram com o estabelecimen-
to de internacionais bem defini-
das. A Rodada Doha poderia am-
pliar isso", acredita.

Para o candidato brasileiro, é
possível relançar as negociações
de Doha. "As negociações plurila-
terais, bilaterais e multilaterais
sempre aconteceram. O proble-
ma é que o multilateral parou de
evoluir", disse Azevedo, em entre-
vista à Reuters, em Genebra. "Te-
mos um sistema de regras que re-
flete a realidade do mundo de ne-
gócios de 30 anos atrás, o que sig-
nifica que aquilo que deveria ser o
motor do comércio mundial, pa-
rou. Vamos ter que nos sentar à
mesa com uma visão mais aberta,
com um espírito construtivo e
uma visão mais inovadora dos te-
mas", disse Azevedo.

Apesar do otimismo de Aze-
vêdo, analistas internacionais ou-
vidos pela agência Reuters confir-
mam as dificuldades. "Os dois can-
didatos (além de Azevêdo, o ex-
ministro do comércio do México,
Herminio Blanco, também con-
corre à direção geral da OMC,
apoiado pelos Estados Unidos) de-
vem dar a impressão de que a reto-
mada de Doha é possível, embora
não possam garantir isso", afirma
Simon Evenett, professor de co-
mércio internacional na Universi-
dade de St. Gallen, na Suíça.

Para Richard Baldwin, profes-
sor do Instituto Universitário de
Genebra, é improvável que uma

potência como os Estados Unidos,
que atualmente enfrenta dificulda-
de para impulsionar suas exporta-
ções, demonstre interesse em
qualquer acordo de Doha até ficar
claro, por exemplo, o êxito ou in-
sucesso da Parceria Transpacífico
(em inglês, Trans-Pacific Partner-
ship - TPP), propagandeada co-
mo elemento de integração econô-
mica da região Ásia-Pacífico, e
cujo acordo final ainda não foi fir-
mado. Ao contrário, uma série de
divergências já começa a surgir,
principalmente por causa da resis-
tência dos EUA em abrir seu mer-
cado, uma premissa elementar ao
benefício mútuo.

Reforçando as premissas da po-
lítica de comércio exterior do Bra-
sil, o porta-voz do Ministério das
Relações Exteriores, embaixador
Tovar da Silva Nunes, defende que
o mundo deveria ver Doha como
uma alavanca para o crescimento
econômico. "A crise econômica
mundial não é desculpa para a não
retomada da Rodada. É justamen-
te o contrário. Comércio gera pros-
peridade. Ao criar mais comércio,
o mundo pode estar criando uma
saída para a crise", pondera.

HenriqueManreza

2005
Emdezembro,foi
realizadaa
Conferência
MinisterialdeHong
Kong,para
implementaros
acordosatéentão
alcançadosefazer
avançararodada.
Nãotevesucesso.

2007
Emjunho,
representantesdo
Brasil,daUnião
Europeia,dos
EstadosUnidose
daÍndia
reuniram-sena
cidadedePostdam
(Alemanha)para
retomar
discussõese
destravaras
negociaçõesda
RodadaDoha.

2008
Emjulho,emGenebra,naSuíça,
foianunciadasuspensãoda
negociação.Osrepresentantes
docomérciode30países
tentaramdesbloquearaRodada,
masapóssetediasnãochegaram
aumesboçodeacordo,nema
umadefiniçãodecomoequando
elaseriaretomada.Naocasião,o
entãoministro indianodo
Comércio,KamalNath,afirmou
queaRodadaDohaestava“no
meiodocaminhoentreaUTIeo
crematório”.

SeongJoonCho/Bloomberg AFPPhoto/FabriceCoffrini

SERVIÇOS

Para o porta-voz do
Itamaraty, Tovar
Nunes, a crise
econômica mundial
não é desculpa para a
não retomada da
Rodada. “É justamente
o contrário. Comércio
gera prosperidade.”

Azevêdo
(acima),que
podeser
anunciado
amanhãcomo
novo
diretor-geral
daOMC,
confiana
retomadade
Doha.Mas
Castro,da
ABE,não
acreditana
possibilidade
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 7 maio 2013, Brasil, p. 6-7.




