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O governo brasileiro espera que os Estados Unidos revejam a intenção de obrigar empresas 
americanas que recebem ajuda oficial a dar prioridade a fornecedores domésticos. Caso 
contrário, admite até iniciar um novo contencioso comercial com o país, semelhante à disputa 
contra os subsídios ao algodão, vencida em 2008 na Organização Mundial do Comércio (OMC). 
Ontem, o secretário de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Welber Barral, 
admitiu recorrer contra a cláusula Buy American, que faz parte do plano que o presidente dos 
EUA, Barack Obama, esperava ver aprovado até a noite de ontem pelo Senado. 

– Ainda há uma expectativa de que o Executivo americano modifique um pouco a lei diante 
das reações internacionais – afirmou ontem Welber Barral. 

O secretário reiterou a intenção de recorrer à OMC "não só nesse caso, mas em qualquer outro 
em que possa haver efeitos adversos para as exportações brasileiras em razão de uma medida 
protecionista". Barral também não descarta uma possível retaliação comercial. 

Embora especialistas em comércio exterior critiquem a iniciativa, a vitória em 2007 foi 
comemorada pelo Itamaraty, por abrir precedente contra medidas semelhantes que pudessem 
ser adotadas no futuro. Barral até admite as dificuldades da nova disputa, mas confirma a 
disposição do governo. A desvantagem, de acordo com o secretário, reside no fato de o Brasil 
não ser signatário de um acordo de compras governamentais da OMC. 

Na quarta-feira, o Senado americano aprovou uma emenda ao plano, dando aos signatários do 
acordo certas garantias de que serão isentados dos artigos do projeto que exigem o emprego 
de insumos – como aço e ferro – fabricados nos EUA nas obras públicas realizadas com ajuda 
governamental. No início da noite de ontem, a imprensa americana divulgava provável acordo 
entre os senadores, segundo o qual o pacote ficaria em US$ 780 bilhões, valor abaixo dos US$ 
900 bilhões estimados anteriormente. 

O vice-presidente da Associação de Comércio Exterior do Brasil (AEB), o economista José 
Augusto de Castro, vê o recurso como uma medida de pouco efeito prático, que demandaria 
muito tempo para resultar em vitória favorável ao governo brasileiro. 

– Reclamar na OMC até pode, nem que que seja para marcar presença. Mas, até que se tome 
alguma decisão, o efeito prático será de apenas gerar munição para discussões aqui, nos 
apresentando como coitadinhos – criticou. 

O processo é longo e, em termos práticos, quase inócuo, esclarece o executivo da entidade dos 
exportadores brasileiros: 

Quanto à discriminação em si, atingindo especialmente países produtores de aço como o 
Brasil, Castro entende que o país fica em posição delicada para reclamar, pois, exatamente 
agora, produtores como a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) fazem de tudo para que o 
governo mantenha suas compras no mercado nacional, mesmo tendo a possibilidade de obter 
o produto a preço mais baixo na China. De qualquer forma, os efeitos do protecionismo, na 
opinião de Castro, serão muito negativos: 

– Com a retração, perder o maior mercado do mundo não é bom agora, já que deixaríamos de 
vender no futuro, quando alguém estará ocupando nosso lugar. Mas vamos ter que conviver 
com isto. 

 



Novo escritório comercial 

Mesmo com a possibilidade do embate comercial com o Brasil, o embaixador americano em 
Brasília, Clifford Sobel, anunciou ontem que os EUA abrirão o primeiro escritório no Brasil da 
Agência de Comércio e Desenvolvimento dos Estados Unidos (USTDA). A sede será em São 
Paulo e a inauguração deve ocorrer em três meses. O objetivo, segundo Sobel, é promover o 
desenvolvimento econômico e os interesses comerciais dos EUA em países em 
desenvolvimento. 

– Planejamos abrir um escritório permanente no Brasil. Há apenas quatro deles fora dos EUA: 
Índia, China, África do Sul e agora o Brasil – disse Sobel, durante cerimônia para a assinatura 
de um convênio entre a USTDA e o governo de Minas Gerais. A agência doou US$ 573 mil para 
patrocinar um estudo de viabilidade para a expansão do Aeroporto Internacional Tancredo 
Neves, em Confins. 
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