
Para adiar processo, americanos devem rejeitar
acusação do Brasil sobre uso de antidumping

OMCanunciahoje
sançãoaosEUAna
brigadoalgodão

Disputasobresuco
serábloqueada

COMÉRCIO EXTERIOR

Brasil ameaça com quebra de patentes, mas produtores
americanos pressionam para manter subsídios

RESISTÊNCIA–Produtoresdealgodãobrasileirosencontrambarreirasparaentrarnomercadoamericano

GENEBRA

Os Estados Unidos vão blo-
quearhojeemGenebraaten-
tativadoBrasildeabrirapri-
meiradisputacomercialcon-
tra o governo do presidente
americano Barack Obama.
O Itamaratyquestionaráho-
je na Organização Mundial
do Comércio (OMC) a forma
pelaqualosamericanosesta-
belecem medidas antidum-
pingcontrao sucode laranja
doPaís exportado aomerca-
do dosEstadosUnidos.
ACasaBranca,porém,re-

jeitaráa acusação e temodi-
reito, diante das leis da
OMC, de bloquear o proces-
so. Mas a medida será ape-
nas uma forma para adiar o
início do caso. No prazo de
ummês, oBrasil voltaráa fa-
zer o pedido de instauração
do caso e, nesse momento, a
arbitragem será estabeleci-
da automaticamente.

OBrasiléomaiorexporta-
dormundialdesucodelaran-
ja, comUS$ 1,7 bilhão.Desse
volume, 60% foram para a
UniãoEuropeia,20%paraos
EUA e 10% para o Japão.
Mas o fato é que o consumo
de suco laranja caiu 25% nos
últimos dez anos nos Esta-
dosUnidos,bemacimadare-

cuomundial de 17%.
O faturamento de US$ 400

milhões por ano com exporta-
ções de suco para os EUApode
nãoserepetiresteano.Alémdo
câmbio, da sobretaxa e do me-
nor consumo nomercado ame-
ricano, os EUA dobraram seu
estoque de suco.

A questão das barreiras ao
suco de laranja é umvelho pon-

todediscórdia entreosdois go-
vernos.OsprodutoresdaFlóri-
da seriamosprincipais concor-
rentesdosbrasileiros.Masape-
nasagoraéqueogovernobrasi-
leiro decidiu reagir.

No pedido, o governo brasi-
leiro avalia que as margens de
dumpingcalculadaspelogover-
no americano estão artificial-
mente infladas por terem sido
calculadas com a utilização de
um mecanismo conhecido co-
mo“zeroing”.SegundooItama-
raty, omecanismoé incompatí-
vel com as normas multilate-
rais de comércio e acaba preju-
dicando o exportador.

De acordo com o Itamaraty,
emrevisãoadministrativarela-
tiva ao período de 24 de agosto
de 2005 a 28 de fevereiro de
2007, o Departamento de Co-
mérciodosEstadosUnidoscon-
cluiu pela existência de mar-
gens de dumping de até 4,81%
paraasempresasbrasileirasin-
vestigadas.Oresultadodarevi-
são foi publicado no dia 11 de
agosto de 2008.

OMinistériodeRelaçõesEx-
teriores explicou que, pormeio
do “zeroing”, o Departamento
de Comércio exclui do cálculo
da margem de dumping as ex-
portações com valor superior
aovalordoprodutonomercado
doméstico(valornormal), impe-
dindo, assim, que essas transa-
çõesvenhamacompensarasex-
portaçõeseventualmentereali-
zadas com valor inferior ao va-
lornormal.Osamericanosjáfo-
ramcondenadosemváriasoca-
siões pelo motivo apontado pe-
loBrasil. Japoneses e europeus
atacaram os Estados Unidos
emoutros setores. ●
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Doadores da campanha presi-
dencial de Barack Obama, os
produtoresdealgodãonosEsta-
dos Unidos mobilizam a Casa
Branca para evitar uma refor-
madossubsídiosagrícolasdian-
tedaameaçadeumaretaliação
por parte do Brasil. Hoje, de-
pois de sete anos de disputas, a
Organização Mundial do Co-
mércio (OMC) concede ao Ita-
maraty o direito de impor san-
ções contra osEUAemrespos-
taaossubsídiosilegaisamerica-
nos ao algodão.
OItamaratyesperaqueaCa-

sa Branca cumpra seu dever
sem que haja a necessidade de
umaguerracomercial.Masesti-
maqueaguerraapenasseráevi-
tada se o País ameaçar suspen-
der patentes de remédios e
bens audiovisuais, além de ele-
var tarifas sobre produtos ele-
trônicos.
O governo brasileiro deixa

claroquenãoquerserobrigado
aplicar a sanção e ainda não há
uma decisão do Palácio do Pla-
naltosobrecomoissodeveocor-
rer. Todos aguardamo sinal da
OMC.Masogoverno já temno-
vas leis preparadas e cenários
montados caso seja obrigado a
impor a retaliação.
OEstado revelou que o Bra-

sil prepara uma Medida Provi-
sória para permitir retaliações
contra patentes. O Brasil esti-
maque teriamaispossibilidade
de forçar o fim dos subsídios se
de fato conseguirafetaros inte-
resses comerciais dos Estados
Unidos. Parte da cúpula do Ita-
maraty prevê que atacar seto-
res sensíveis para os america-
nos seria a única forma de for-
çar uma reforma dos subsídios
ao algodão.

Mas isso depende do que a
OMCvaideterminarhoje.Uma
dasopçõesédequeaOMCape-
nasautorizequeoItamaraty le-
vante barreiras contra produ-
tos americanos. No entanto, o
Itamaraty teme que a decisão
da OMC não seja apenas técni-
ca, já que adireção doDeparta-
mentoLegaldaOMCéliderada
há anos por um americano. A
OMC garante que não há pres-
são política sobre o trabalho
dos árbitros.
EmBrasília, aesperançaéde

que a sanção seja pesada. Mas
seovalordaretaliaçãoautoriza-
da for baixa, o País sairá enfra-

quecido.OBrasil esperaserau-
torizadopara fazerumasanção
deUS$2,5 bilhões.Osamerica-
nosinsistemqueoItamaratyte-
ria o direito de retaliar em ape-
nasUS$30milhões, 1,2%doque
oBrasil pediu. AOMC já julgou
e condenou os subsídios ameri-
canos.
Outrasoluçãoseriaumacon-

cessão por parte dos america-
nos ao setor do algodão doBra-
sil, em formadecotasde expor-
tação.Ogovernopreferequeos
americanos retirem os subsí-
diose, assim,umdesgatepolíti-
co seria evitado. O País jamais
retaliou os EUA, apesar de ter
ganho o direito em outras oca-
siões.MasmuitosnoItamaraty
são céticos. O governo da Casa
Branca argumenta que já reti-
rou a ajuda aos produtores. Os
brasileirosquejápagaramUS$
3,5milhõesemadvogadosnoca-
so. “É lamentável que tenha-
mos chegado a esse estágio do
contencioso.Esperamosqueos
americanosreformemseuspro-
gramasparaevitarqueasmedi-
das sejam adotadas”, afirmou
Roberto Azevedo, embaixador
doBrasil naOMC.
Dessa vez, a decisão terá um

impacto político significativo,
jáocorreemmeioaumafrustra-
çãocrescentedospaísesemde-
senvolvimentocomocomporta-
mento do presidente Barack
Obama no campo comercial e

sua recusa em promover corte
de subsídios.
ParaJohnMaguire,vice-pre-

sidente do Conselho Nacional
do Algodão, os produtores es-
tãopreparadosparatodososce-
nários.Segundoele,aversãoofi-
cial de Obama será de que os
EUAjácumpriramtodasasexi-
gências da OMC e que já elimi-
nousubsídiosilegais.Masadmi-
te que o mais provável é que o
Brasil decida atacar patentes
americanas. Segundo ele, se is-
so ocorrer, os setores afetados
serãochamadosparaumaalian-

çaeMaguireacreditaqueoBra-
sil estará comprando uma bri-
gamaiorqueapenascomaagri-
cultura.
Outra possibilidade estuda-

dapelo setor do algodão ameri-
cano é a modificação adminis-
trativas dos programas para
dar um sinal de que estão aten-
dendo os pedidos daOMC. “Es-
tamos em contato com a Casa
Branca tentando desenhar a
resposta do governo Obama”,
disse. Mas ele admite que os
ajustes ainda serão considera-
dos insuficientes pelo Brasil.

Um dos compromissos obtidos
pelo setor ainda éde queoCon-
gressoamericanonãomodifica-
ria os subsídios ao algodão.
Partedaresistênciadosame-

ricanos por manter os subsí-
diosnãovemdaameaçadopro-
duto brasileiro, mas da China e
da Índia. Os produtores ameri-
canos não descartam abrir no-
vas disputas para compensar
uma eventual derrota impor-
tante hoje em Genebra. Dessa
vez, contrapráticasque julgam
ser ilegais nos maiores concor-
rentes do algodão americano. ●

NÚMEROS

US$ 1,7 bilhão
é o faturamento total das
exportações de suco de
laranja no ano

60%
é o volume das exportações de
suco de laranja que vai para
aUnião Europeia

20%
é a fatia enviada para os
EstadosUnidos

25%
foi quanto caiu o consumo
do suco de laranja nos
EstadosUnidos

17%
foi a queda do consumodo suco
de laranja nomundo

Washington
vê como maior
ameaça produção
de China e Índia
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