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A nova denúncia dos EUA contra a China, ontem, coincidiu com a decisão da Organização 
Mundial do Comércio (OMC) numa disputa entre os dois gigantes, na qual Washington saiu 
vencedor. 
 
Os juízes da OMC favoreceram os EUA numa queixa contra restrições chinesas na venda e 
distribuição de audiovisual e serviços de download de música. Consideraram que Pequim violou 
compromisso que assumiu quando entrou na entidade em 2001. Agora, os chineses podem 
apelar. 
 
A China é alvo de 14 queixas por parceiros comerciais: 7 dos EUA; 2 da União Europeia; 2 do 
Canadá; 2 do México; e 1 da Guatemala. Pequim abriu quatro disputas, todas contra os EUA e 
envolvendo sobretudo o modo como Washington impõe taxas antidumping. Além disso, os 
chineses participam de 62 disputas como terceira parte, com interesses econômicos 
envolvidos, o que é normal por ser um dos maiores comerciantes do planeta. 
 
As denúncias contra os chineses não aumentaram recentemente. Mas o governo Obama, sob 
pressão do Congresso, desde o começo deixou claro que seria mais firme contra os chineses, 
mas procurando também evitar guerra comercial. O governo Bush, ao final de seu mandato, 
abriu uma queixa na OMC contra subsídios a exportação dados por Pequim.  
 
As empresas chinesas são o principal alvo também de ação de governos para proteger suas 
indústrias de importações com preços supostamente desleais. No balanço do segundo 
semestre de 2008, mais de um terço das investigações alvejaram exportações da China, com 
aumento de 17% em relação ao primeiro semestre. 
 
Nesse período, o Brasil abriu oito investigações antidumping contra importações originárias da 
China, incluindo calçados, pneus de bicicleta, magnésio e lápis.  
 
Pascal Lamy, diretor-geral da OMC, prevê queda de 10% do comércio em volume em 2009, o 
maior declínio em 60 anos. Ele tem alertado que o uso de medidas de defesa comercial pode 
crescer à medida que mais governos procuram proteger indústrias vulneráveis ao impacto da 
crise global. 
 
As importações de bens em setores sensíveis como aço, químicos e têxteis declinaram 
fortemente, o que teoricamente reduziria a pressão de indústrias locais para receber proteção. 
Mas o temor de protecionismo continua forte. 
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