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Empresários do setor de serviços dos Estados Unidos que estiveram ontem em Brasília pediram ao 
governo brasileiro que o País faça uma nova oferta, e bastante melhorada, de abertura do setor 
de serviços no Brasil, no âmbito da negociação da Rodada de Doha da Organização Mundial do 
Comércio (OMC).  
 
Ouviram do governo que uma nova oferta deve ser feita, desde que as discussões de temas de 
interesse do Brasil, em especial de agricultura, também avancem. Agricultura é tema muito 
sensível para países ricos. 
 
EUA pressionam por abertura no Brasil 
 
Empresários do setor de serviços reúnem-se com representantes do governo em Brasília. 
Empresários do setor de serviços dos Estados Unidos (EUA) estiveram ontem em Brasília para 
defender seus interesses. Um de seus pedidos a funcionários do governo foi o de que o País faça 
uma nova oferta, e bastante melhorada, de abertura do setor de serviços no Brasil, no âmbito da 
negociação da Rodada de Doha da Organização Mundial do Comércio (OMC).  
 
Ouviram do governo que uma nova oferta deve ser feita, desde que as discussões de temas de 
interesse do Brasil, em especial de agricultura, também avancem. Agricultura é tema sensível 
para países ricos.  
 
Pelo cronograma da rodada, os países têm até 31 de maio para apresentar ofertas melhoradas. 
Só 52 dos 148 membros da OMC fizeram as primeiras, diz a CSI, e dentre eles as economias 
maiores, como a brasileira. Dos que não apresentaram, há casos em que a pobreza faz com que 
não tenham muito o que oferecer e até falte capacidade técnica para elaborar uma proposta.  
 
O grupo de norte-americanos era formado por cerca de 10 pessoas, entre eles o chairman da 
Coalizão de Empresas de Serviços (CSI) dos EUA e presidente e CEO da Principal Investments, 
Norman Sorensen, e o vice-presidente executivo do Conselho Empresarial Brasil-EUA, Mark Smith. 
Havia ainda representantes de empresas como a Fedex e de serviços de energia.  
 
Mais de uma vez, num passado recente, a CSI disse que o Brasil dificultava a negociação da 
rodada. Ontem, Sorensen disse a este jornal que "o governo está fazendo a coisa bem, mas deve 
acelerar".  
 
Segundo ele, o Brasil pode ajudar a acelerar a discussão se apenas fizer uma oferta incluindo 
práticas correntes no País. Assim, consolidará essas práticas na OMC e dará mais segurança para 
o investidor. Porém, para qualquer país, é muito difícil voltar atrás no que foi consolidado, porque 
pode gerar compensação aos outros membros da organização. Por isso, "consolidar compromissos 
não é tão simples", diz Piragibe Tarrago, chefe do Departamento Econômico do Itamaraty.  
 
Um dos exemplos do que é praticado no Brasil e poderia ser consolidado é a compra de um 
empresa de serviço expresso por outra estrangeira, diz Sorensen. O Brasil  é defensivo na 
negociação de serviços e por isso é procurado por outros países para abrir seu mercado.  
 
Mario Mugnaini, secretário executivo da Câmara de Comércio Exterior (Camex), afirmou que o 
Brasil tem interesse em fazer uma oferta de serviços semelhante à que se estuda para o acordo 
do Mercosul e a União Européia.  
 
 
 



Tarrago afirmou que o avanço que o Brasil quer em agricultura é em especial a conversão de 
tarifas específicas (em valor e cobradas sobre peso da mercadoria) em tarifas em percentuais, 
que precisa ser feito principalmente para os países ricos. Assim é pode-se definir o tamanho da 
barreira comercial. A negociação encontra dificuldades.  
 
Segundo Smith, a CSI e o conselho pressionam por uma oferta melhor dos EUA, visto que como 
as de outros países, foi limitada.  
 
Na reunião, representantes do ministério da Fazenda citaram barreiras ao Brasil nos EUA, como a 
tributação diferente para um investidor brasileiro e um norte-americano no mercado acionário. 
Segundo Sorensen, são questões técnicas que não afetam o livre comércio e que um dia poderiam 
mudar.  
 
Entre os participantes da reunião estavam Tarrago, o subsecretário de Assuntos Econômico do 
Itamaraty, Clodoaldo Hugheney, o secretário de Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda, 
Luiz Pereira da Silva, e Mugnaini. Os americanos estiveram na Confederação Nacional da Indústria 
(CNI).  
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