
Medidas legais de comércio e a OMC:
o caso da China

Em 1998, a participação das expor-
tações chinesas no comércio mundial era
de 3,3%, ocupando a décima posição na
lista dos principais exportadores mun-
diais. O primeiro lugar era dos Estados
Unidos com participação de 12,6%,
seguido da Alemanha (9,4%). O Brasil
não constava da lista dos 25 principais
exportadores mundiais, segundo a Organi-
zação Mundial do Comércio (OMC). Sua contribuição era
de 0,9%. No ano de 2005, o último dado oficial da OMC,
a China ocupou o terceiro lugar (participação de 7,3%). O
primeiro lugar foi da Alemanha (9,3%), seguida dos Estados
Unidos (8,7%). O Brasil passou a ocupar a 23a posição, com
participação de 1,1%.

A China é parte da análise das mudanças de posições
dos países no comércio mundial recente. O Brasil, como
importante fornecedor de recursos minerais para os chine-
ses, beneficiou-se da expansão da nação asiática. Os Estados
Unidos perderam 3,9 pontos percentuais na participação
das exportações mundiais. Parte dessa perda é atribuída ao
deslocamento da produção de empresas estadunidenses para
o território chinês e a desvalorização "artificial" da moeda
chinesa em relação ao dólar.

No Brasil, os superávits obtidos com as exportações dos
produtos básicos não são mais suficientes para cobrirem o
aumento dos déficits associados às importações de produtos
manufaturados chineses. Entre outubro de 2006 e março de
2007, o déficit comercial com a China foi de US$ 916 mi-
lhões. O United States Trade Representative (USTR), órgão
responsável na condução das relações de comércio exterior
dos Estados Unidos, em publicação recente, afirma que o
período de transição da China, após a sua entrada na OMC,
em 2001, terminou ano passado. Nesse cenário crescem as
demandas por proteção em relação às importações chinesas.
Quais são as medidas possíveis?
Práticas e cláusulas — A política de defesa comercial é
composta de dois grupos. O primeiro está associado ao tema
das práticas desleais — preços de exportações "desleais" por
incorporarem subsídios ou configurarem dumping. O segun-
do, refere-se às cláusulas de salvaguardas.

De acordo com a OMC, no período de
janeiro de 1995 a junho de 2006, foi re-
gistrada a abertura de 2.938 investigações
sobre dumping. No total de 150 países
membros da OMC, 97 foram alvo de
investigações e 41 as iniciaram. A China
lidera a lista de investigações (500 proces-
sos, 17% do total), seguida pela Coréia

do Sul (223 representando 7,6%). O Brasil
ocupa o décimo lugar na lista (87 significando 3%). A índia é a
primeira entre os países que mais iniciaram processos de inves-
tigação de dumping (448 processos, 15,2% do total), seguida
pelos Estados Unidos (366, ou 12,5%). O Brasil está na nona
posição (abertura de 125 processos, 4,3% do total). Ressalta-se
que do total dos casos da índia, 94 se referem à China.

No Brasil, as investigações sobre práticas desleais estão
a cargo do Departamento de Defesa Comercial (Decom),
subordinado ao Ministério de Desenvolvimento, Indústria e
Comércio. Em março de 2007, haviam 51 medidas de defesa
comercial em vigor. Uma delas era relativa à imposição de
uma cláusula de salvaguarda (restrição quantitativa até 2010)
incidente sobre a importação de coco ralado. Também uma
única está associada a direitos compensatórios (subsídios). As
49 medidas restantes incluem direitos antidumping e acordos
de preços que são realizados em substituição às investigações.
Existem 13 direitos antidumping, em vigor, em relação aos
produtos chineses, o que representa 26,5% das 49 medidas
antidumping e/ou acordo de preços. Além disso, existiam
23 investigações em curso no Decom. Os produtos chineses
respondem por 17 das investigações.

Logo, no comércio mundial e no Brasil, as exportações
chinesas são o principal alvo das investigações antidumping.
No entanto, no caso brasileiro, pleitos para uma "maior
imposição" de medidas contra a China circulam em alguns
segmentos do setor industrial, um tema que ganha importân-
cia à medida que aumentam as importações de manufaturas
chinesas.
Definição — Dumping no comércio mundial é a venda de
um produto a um preço inferior ao praticado no mercado
doméstico do país exportador. Logo, o conceito é mais amplo
que o de dumping predatório, que supõe venda abaixo do



custo de produção com o intuito de expulsar o concorrente
do mercado. As legislações nacionais sobre defesa comercial
devem ser compatíveis com as regras da OMC. As regras, no
entanto, não cobrem exaustivamente todas as questões relativas
ao tema. A definição das instituições responsáveis difere entre
os países. No caso brasileiro, os dados do Decom mostram que
a China já é um dos alvos principais das investigações. Quais
seriam então os pontos principais do debate?

Primeiro, o aumento do número de investigações sobre
dumping cabe às empresas. São petições técnicas que exigem
conhecimento da legislação e informações precisas de dados.
O corpo técnico do governo pode auxiliar, mas não é sua
função elaborar as petições. Logo, o principal ponto aqui é
disseminar as informações e formar profissionais qualificados
nessa área. A ampliação do quadro técnico do Decom é uma
recomendação. No entanto, essa proposta deve ser avaliada em
função do cálculo de benefícios e custos da agenda de política
econômica e social do governo.

Segundo, o Decreto-Lei 4732 de 10/06/2003 delegou à
Câmara de Comércio Exterior (Camex) a tarefa de fixar os
direitos compensatórios, antidumping e medidas de salvaguar-
das. A delegação para a Camex da decisão final de aplicação
das medidas tem o mérito de atender um dos requisitos da
OMC que é a consideração de todas as partes interessadas na
decisão. No entanto, a composição da Câmara com represen-
tantes de diferentes ministérios e da Chefia da Casa Civil leva
a que temas não pertinentes exclusivamente à alçada comercial
sejam considerados. As partes interessadas seriam os setores
diretamente afetados pelas medidas, como grupos de consumi-
dores, indústrias domésticas competitivas com as importações e
as indústrias domésticas que utilizem o bem investigado como
produto intermediário. O principal assunto aqui é avaliar em
que medida a decisão final para a imposição das medidas
de práticas desleais cabe a uma instância com objetivos que
extrapolam as decisões técnicas da aplicação dessas medidas.
Questões sobre o efeito da imposição de direitos antidumping
em produtos que influenciam a taxa de inflação é uma preocu-
pação legítima do Ministério da Fazenda, mas guarda pouca
relação com o objetivo do tema das práticas desleais.

Nos Estados Unidos, por exemplo, a avaliação para
aplicar medidas de práticas desleais cabem a dois órgãos de
caráter técnico: a International Trade Commission avalia se a
indústria sofre dano pela entrada de produtos importados e a
Import Administration investiga se há subsídios ou dumping.
As decisões nem sempre seguem uma lógica de "apuração"
genuinamente técnica. No entanto, os canais de influência são
expressos nas argumentações constantes das investigações.
Um exemplo que favoreceu o Brasil foi o lobby das indús-
trias de refrigerantes, que utilizam o suco de laranja, numa
investigação sobre subsídios, na década de 1970. Um outro,
desta vez desfavorável, deveu-se ao lobby dos produtores
de milho para barrar as exportações de etanol brasileiro,
na primeira metade da década de 1980. Os produtores de
milho se organizaram para mostrarem os danos causados
pelas importações subsidiadas para o potencial da produção
de etanol no território estadunidense.

No comércio internacional e também
no Brasil, as exportações chinesas
são o principal alvo das investigações
antidumping

A China é apenas um caso, pois não existe a possibilidade
de um tratamento especial das importações chinesas nas in-
vestigações de práticas desleais. O intuito foi identificar quais
seriam as principais questões, quando os setores empresariais
pleiteiam um mecanismo de práticas desleal "mais eficiente"
no Brasil. Uma investigação sobre a índia, que apresenta um
número quatro vezes maior de abertura de investigações
que o Brasil, mas tem uma participação menor no comércio
mundial (0,9% das exportações) seria bem-vinda. Pode ser
que a índia esteja "abusando" do uso das investigações com
forte viés protecionista e/ou apresenta uma estrutura eficiente
de investigações.
Salvaguardas — Cláusulas de salvaguardas permitem res-
trições comerciais na forma de cotas ou, preferencialmente,
.aumento de tarifas de importações na presença de aumentos
de importações que causem grave dano aos produtores do-
mésticos. Antes da Rodada Uruguai e a revisão do artigo XIX
do Acordo Geral de Tarifas e Comércio (GATT), a utilização
dessa medida foi substituída pelos acordos voluntários de
restrição às exportações (AVREs) pelos Estados Unidos, em
especial, e a União Européia no final da década de 1970 e
meados dos anos de 1980.

A preferência pelos AVREs seria explicada pela obrigação
de as medidas de salvaguardas terem que ser impostas de
forma multilateral (sobre todos os membros do GATT) e
exigirem a negociação de compensações relativas às perdas de
exportações. A solução foi a realização de acordos voluntários
de restrição às exportações. O Japão foi um dos alvos pre-
feridos, com acordos sobre automóveis, videocassetes, entre
outros produtos. O Brasil assinou acordos sobre produtos
siderúrgicos com os Estados Unidos e a União Européia.

Na Rodada Uruguai, a revisão do artigo XIX disciplinou
a utilização dos mecanismos de salvaguardas e estabeleceu
prazos para sua duração. Flexibilizou também a abrangência
do número de países a serem incluídos e os mecanismos de
compensação. A contrapartida foi a proibição da realização
de acordos voluntários de restrição às exportações.

A cláusula de salvaguardas brasileira incidente sobre im-
portações de brinquedos expirou em 2006. Foi realizado um
acordo de cotas de exportações, que segundo informações
veiculadas pela imprensa e declarações de representantes do
governo, acabou sendo acertado entre as associações empre-
sariais privadas de brinquedos do Brasil e da China.

Os AVREs da década de 1980 eram negociados a partir
de uma proliferação de imposição de direitos compensatórios
(caso do Brasil no setor siderúrgico) e possíveis retaliações
comerciais amparadas na Seção 301 da legislação dos Estados
Unidos (caso do Japão). O principal ponto é que a realização
dos AVREs era interpretada, a partir dos seguintes fatos: seto-
res ameaçados pela concorrência de importações e com relati-



vo peso político pressionavam o executivo estadunidense por
medidas abrangentes de proteção. Esses setores conseguem
que o executivo negocie AVREs com os países de exportações
competitivas com os produtos domésticos. Logo, uma das
críticas aos AVREs é que a sua implementação dependia da
capacidade de barganha, que expressava o poder econômico
e político, dos Estados Unidos e da União Européia.

Não se conhece a história dos "bastidores" do acordo entre
o setor de brinquedos brasileiro e chinês. Em princípio, não
é plausível supor que a indústria nacional consiga "impor"
ao executivo uma negociação de cotas de exportações em
função de um possível poder de barganha do Brasil como
fornecedor de produtos básicos para o mercado da China.
Nesse contexto, surgem dois conjuntos de questões.

O primeiro remete a temas jurídicos. As proibições de
AVREs na OMC incluem acordos realizados por setores
privados? Se os acordos privados distorcem os fluxos de
comércio, podem ser considerados incompatíveis com o
princípio de não-discriminação (tratamento multilateral) da
OMC? Uma primeira avaliação sugere que esse seria um tema
a ser tratado no campo das políticas de competição, que não
é coberto pela OMC.

O segundo conjunto se refere aos efeitos sobre a indústria
brasileira e os consumidores. Os oito anos de salvaguardas
não foram suficientes para assegurar a competitividade dos
produtos nacionais. Logo, seria importante que os consumi-
dores, que arcam com o custo da proteção, tivessem conhe-
cimento dos benefícios que são esperados desse acordo. Em
adição, é bom lembrar que cotas de exportações significam
uma renda extra para o país exportador.
Controvérsias — Os Estados Unidos ocupam a segunda po-
sição, como principais aplicadores dos direitos antidumping.
A China apresenta o maior número de investigações. São 61
casos. Em adição, barreiras técnicas e normas fitossanitárias
são instrumentos utilizados, muitas vezes, como medidas de
proteção.

Após a entrada da China na OMC, a Representação
Comercial dos Estados Unidos (USTR na sigla em inglês)
prepara um relatório anual para acompanhar o cumprimento
das regras pelo país. São apontadas dificuldades na abertura
de negócios, em especial, na área de serviços e a questão dos
direitos de propriedade intelectual, tema privilegiado pelos
norte-americanos.

A OMC não cumpre papel fiscalizador e nem penaliza paí-
ses. Cabe aos seus membros apresentarem demandas no âm-
bito do Mecanismo de Solução de Controvérsias. Os dados da
OMC, até 10 de abril de 2007, mostram que os Estados Unidos
lideram como investigado e como país demandante, os casos
de solução de controvérsias. São 88 casos, como demandante,
e 97, como país investigado. O segundo maior demandante é
a União Européia, com 76 casos, seguida do Canadá, com 28
e o Brasil, com 22. Logo, o Brasil é um ativo participante dos
painéis — quanto ao papel de investigado, são 14 casos.

A China aparece em um caso, como demandante e, em oito
como investigada. A história é recente sobre o peso da China
no comércio mundial, no período pós II Guerra. O governo

dos Estados Unidos persegue dois objetivos. Um deles é a
defesa de suas importações, através das medidas protecionis-
tas tradicionais. Pleitos da indústria para uma retaliação que
forçasse os chineses a valorizarem sua moeda, não tem amparo
legal. O outro é a garantia de acesso ao mercado chinês e
cumprimento das regras da OMC. O USTR sinaliza que irão
crescer as demandas de solução de controvérsias, caso a China
continue a desconsiderar as regras. As queixas principais estão
associadas ao tema dos direitos de propriedade e a programas
de subsídios. Os mexicanos acompanham os norte-americanos
no tema de subsídios. Em adição, Estados Unidos e a União
Européia questionam programas no setor de automóveis.
Linha direta — Em setembro de 2006 foi instituída uma
comissão denominada "US-China Strategic Economic Dialo-
gue". O objetivo é assegurar um canal direto de negociações
que permitam auxiliar na solução de possíveis contenciosos
entre os dois países. Algo similar foi criado na década de
1980 com o Japão. Vale a pena lembrar que nesse período os
japoneses assinaram o primeiro acordo voluntário de impor-
tações de semicondutores que garantia uma participação dos
produtos estadunidenses no mercado japonês. Em princípio,
seria também um acordo proibido atualmente pela OMC.

Logo, os Estados Unidos sinalizam que irão intensificar
os pleitos em relação à China. São utilizados mecanismos
legais e canais particulares de diálogos. As demandas dos
setores empresariais passam a ser canalizadas pelo governo.
Arranjos "informais" podem ser estabelecidos e medidas de
facilitação de negócios.

As medidas de proteção são reguladas pela OMC. Países
podem ser mais "eficientes" ou não quanto ao seu uso. Efi-
ciência, aqui, significando o alcance da proteção pretendida
e não suscitando reclamações dos parceiros comerciais. Em
adição, existe um conjunto de medidas não-transparentes e
arranjos informais entre setores e, em especial, entre as redes
das empresas multinacionais na organização do comércio
mundial, que estão fora do alcance das regras da OMC.

O acordo entre o setor de brinquedos brasileiro e o chinês
é um exemplo. Trata-se de um arranjo privado possível, mas
de conhecimento público, que não estaria coberto pela OMC,
numa primeira avaliação.

Os acordos regionais, a intensificação da presença de
empresas no comércio mundial, o novo ator China e a glo-
balização da produção são todos fatores que ensejam novas
formas de administração do comércio. A paralisação das ne-
gociações da OMC, as dificuldades de disciplinar as medidas
protecionistas existentes e de aumentar o grau de cobertura
dos temas no fórum multilateral sugerem que a procura por
medidas "não legais", no sentido que estão fora do alcance
da OMC, tende a crescer. Quaisquer que sejam elas, entre-
tanto, o caso do Japão nos anos de 1980 lembra uma lição.
O protecionismo deve ser utilizado para atenuar o custo
de ajustamento dos setores, mas não resolve problemas de
competitividade. Em adição, em especial, no caso brasileiro,
o foco das relações com a China deve dar igual prioridade
ao tema de melhora de acesso ao mercado desse país, como
é dado ao tema da proteção às importações chinesas. H
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