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Balançacomercialregistra
superávitdeUS$3bilhões
Exportações para os Estados Unidos subiram 27%,
o que pode indicar início da recuperação americana

PedroCamargoNeto: ex-secretário de Produção doMinistério daAgricultura

‘Retaliação
aosEUA
teráde
machucar’

COMÉRCIO EXTERIOR

‘SePaísnão retaliar,
ficarádesmoralizado’

CelsoAmorim
Ministro das
Relações Exteriores
“Ninguémvai dar tiro no
próprio pé, eu prometo”

“Vamos escolher os
setores quemenos nos
afetemequemais afetem os
EUA.Ninguémvai criar um
problemaemumaárea
que afete, por exemplo, a
disponibilidade de um
remédio”

Amorim diz que retaliações devem
forçar EUA a abandonarem subsídios

Jamil Chade
CORRESPONDENTE
GENEBRA

AobtençãopeloBrasilnasegunda-
feira do direito de retaliar os EUA
emresposta aos subsídios ao algo-
dão de nada valerá se o Itamaraty
evitar aplicar a sanção. O recado é
dePedroCamargoNeto, que em
2002 iniciou a disputa contra os
americanos naOrganizaçãoMun-
dial doComércio (OMC), quando
ainda ocupava o posto de secretá-
rio de ProduçãodoMinistério da
Agricultura no governo de Fernan-
doHenriqueCardoso. Hoje, atuan-
do no setor privado, estima que o
Brasil cometeu “erros grosseiros”
nos últimos anos ao não ter aplica-
do sanções. “Se oBrasil não usar
o que temdireito agora, ficará des-
moralizado.”

OBrasil recebeu o direito de reta-
liar os EUA.Mas o valor está abai-
xo do pedido (US$2,5 bilhões).
Comoo sr. avalia a decisão?

Não ganhamos tudo. Mas foi uma
grandevitória eganhamosmuito.
Ovalor não é ruim.Masomais im-
portanteéqueadecisãoestabele-
ceuuma formacriativa de limitar
os subsídios americanos.Seos
subsídiospassaremdeumcerto
patamaremumano, oBrasil temo
direitode retaliar empatentes. Is-
so, naprática, pode fazer comque
osamericanos limitemousodes-
ses subsídios ilegais paraaexpor-
tação. Em2009, aCasaBranca
abriuo cofre para subsídios.A
OMCfoi inteligente e criouumteto
que limita gastos absurdoshoje.

OqueoBrasil deve fazer agora?
Oquequeremosémudarapolítica
agrícola americana. E não ser pa-
gos pelos prejuízos passados. Pa-
ra isso, oBrasil terá de incomodar
e pode fazer isso elevando tarifas
de bens e aplicar imediatamente a
retaliação. Se o volume passar do
nível exigido pelaOMC, então te-
mos de pensar no setor de paten-
tes. Canadá e Europa contamcom

relaçõesmais que privilegiadas
comosEUAenempor isso dei-
xamde retaliar comercialmen-
te. O Brasil precisa parar de ver
o tema comercial comouma
guerra.

Ossubsídios já estavamconde-
nados desde2005 e os ameri-
canos não os retiraram.Por
queBrasil levoumais quatro
anos para obter a retaliação?
O governo brasileiro fez um
acordo tácito comos EUAna
época. Esperava que os subsí-
dios seriam retirados coma
conclusão daRodadaDoha.
Nemos subsídios foram retira-
dos, nemaRodada foi concluí-
da. Fizemos papel de bobo.

Aplicar as sanções não seria
um tiro no pé?
Podemos aplicar a retaliação de
forma inteligenteecriativa.Os
EUAprecisamaprenderquenão
podemcontinuar semcumprir
acordos.Masosamericanos
jamaisvão reduziros subsídios
sempressão.SeoBrasil não for
adiantecomaretaliação, temos
deperguntarporqueogoverno
decidiumanterocaso.SeoBra-
sil nãoaplicara retaliação,esta-
rádesmoralizado. ●

Desemprego
nazonado
euroéopior
desde1999

Indústriados
EUAcresce
pela1ªvezem
umanoemeio

‘NALISTINHA’–CelsoAmorimprepara listadesetoresdosEstadosUnidosqueserão retaliados

Denise ChrispimMarin
BRASÍLIA

Aretaliação doBrasil aosEsta-
dosUnidos,autorizadapelaOr-
ganização Mundial do Comér-
cio (OMC)emfunçãodossubsí-
dios americanos à produção e à
exportação de algodão, não se-
rá definida de forma “emocio-
nal”nemsignificará“umtirono
pé”, antecipou ontem o minis-
tro das Relações Exteriores,
Celso Amorim. Mas terá de
“machucar”osEUA,demodoa
induzir Washington a eliminar
essas subvenções.

Conformeinformouochance-
ler, a “listinha” de bens, servi-
ços e patentes americanas que
estarão sujeitos a sanções será
negociada pelo Itamaraty com
o Ministério da Saúde e com a
Câmara de Comércio Exterior
(Camex) e estará pronta “em
breve”.

Anteontem, a OMC autori-
zou o governo brasileiro a apli-
car um total que pode chegar a
US$ 800 milhões em sanções
contra os EUA em 2009. Desse
valor, US$ 640 milhões deve-
rão variar, nos próximos anos,
conforme a liberação de subsí-
dios internos e de garantias de
crédito à exportação do produ-
to pelos EUA. Se os desembol-
sos aumentarem, o montante
da retaliação igualmente será
elevado.

“Ninguémvaidartironopró-
prio pé, eu prometo”, afirmou
Amorim.“Aretaliaçãodeveser
vistadessamaneira:nãoéemo-
tiva, tem uma dimensão políti-
ca e seu objetivo é fazer com
que o país que adota práticas e
leis erradas as modifique, de
modo a torná-las compatíveis
comasregrasdaOMC.”Areta-
liação, em princípio, somente
será suspensa se Washington
eliminar as duas subvenções.
Segundo Amorim, a presença
dessa“listinha”seráestimulan-
te para as possíveis negocia-
çõesnessesentidocomosEUA.

Conformedestacou, o fatode

aOMC ter autorizado o Bra-
sil a aplicar parte da retalia-
çãodeformacruzada–relati-
vaaocomérciodeumprodu-
to, o algodão, mas aplicada
aossetoresdeserviçosepro-
priedade intelectual – será
útil para convencer Wa-
shington.

“Vamos escolher os seto-
res que menos nos afetem e
que mais afetem os EUA.
Ninguémvaicriarumproble-
ma em uma área que afete,
porexemplo,adisponibilida-
dedeumremédio”,explicou,
ao avançar sobre a possível
retaliaçãosobrepatentesfar-
macêuticas.

O chanceler lembrou que
a retaliação cruzada entrou
no rol de punições previstas
pelo sistema de solução de
controvérsias na etapa final
das negociações da Rodada
Uruguai(1986-1994),porexi-
gência do Brasil. Os EUA in-
sistiamna adoção apenas da
outra via – em casos de pro-
priedadeintelectualedeser-
viços, que as sanções recaís-
semao comércio de bens.Os
negociadores brasileiros re-
sistiam a essa fórmula. Mas,
em reunião restrita com os
EUA, Índia e União Euro-
peia, propuseram a criação
da retaliação cruzada nas
duas direções e obtiveram
consenso. ●

Renata Veríssimo
BRASÍLIA

A balança comercial brasileira
registrou superávit comercial
de US$ 3,07 bilhões em agosto,
oterceiromaiornesteano,abai-
xo apenas dos saldos registra-
dosemabril e junho.Refletindo
a crise externa, as exportações
somaram US$ 13,84 bilhões,
comquedade29,9%emrelação
a agosto de 2008, pelo critério
da média diária de operações.
As importações, de US$ 10,77
bilhões, mostram redução
maior, de 38,3%.

De janeiro a agosto, a balan-
ça comercial acumula saldopo-
sitivodeUS$19,97bilhões,uma
altade 18%nacomparaçãocom
igualperíododoanopassado.O
movimento comercial, entre-
tanto, se reduziu em relação a
2008: as exportações somam
US$ 97,75 bilhões, com queda
de 24,7%, e as importações,
US$ 77,97 bilhões, uma retra-
ção de 31,1%.

OsecretáriodeComércioEx-
terior do Ministério do Desen-
volvimento,WelberBarral,des-

tacouquehouveumcrescimen-
to de 27,7% em agosto, ante ju-
lho,nasvendasbrasileiraspara
os Estados Unidos – o que, se-
gundo ele, pode ser um indício
de recuperação. Os principais
produtosvendidosforampetró-
leo, máquinas e equipamentos,
químicos orgânicos, siderúrgi-
cos, celulose e aeronaves. “Isso
pode significar uma retomada
daindústriaamericana.”Coma

recuperação das vendas para
os EUA, a queda das exporta-
ções brasileiras para aquele
mercado no acumulado do ano
passou de 47%, registrados no
período de janeiro a julho, para
41,1% até agosto.

As exportações brasileiras,
noentanto,sóregistramcresci-
mento neste ano para a Ásia. A
alta é d e 3,9%, sendo que, so-

mente para aChina, o aumento
foi de21,3%.Asexportaçõespa-
ra a União Europeia recuaram
28,8%,easvendasparaoMerco-
sul caíram 39,4%.

De acordo com os dados di-
vulgados ontem pelo Ministé-
riodoDesenvolvimento, Indús-
tria e Comércio Exterior
(Mdic), as vendas externas de
produtosmanufaturadosregis-
tram no ano uma retração de
31,3%ede semimanufaturados,
30,3%. Amenor queda ocorreu
nasexportaçõesdeprodutosbá-
sicos: 13,1%. Barral disse que o
melhor desempenho dos bási-
cos se deve “à elasticidade” dos
preços e por incluírem produ-
tos essenciais, como alimentos.

Por causa disso, os básicos
aumentaram sua participação
na pauta exportadora brasilei-
ra–dos37,1%registradosentre
janeiro e agosto de 2008 para
42,8%, em igual período de
2009.Osprodutosmanufatura-
dosperderamparticipação.Ela
caiude46,6%para42,5%.Osse-
mimanufaturados representa-
ram 12,7% da pauta exportado-
ra, ante 13,7% em2008. ●

INTERNACIONAL

Gustavo Chacra
CORRESPONDENTE
NOVA YORK

Aprodução industrialamerica-
na se expandiu nomês passado
pela primeira vez em mais de
um ano e meio, de acordo com
dados divulgados ontem, em
um novo sinal de que aos pou-
cos os EUA conseguem sair da
recessão, apesar de ainda não
estarclaraavelocidadedarecu-
peração.OíndicedoInstituteof
Supply Management subiu pa-
ra 52,9 pontos em agosto, em
umaescalanaqualqualquernú-
meroacimade50 indicaexpan-
são. Em julho, o nível era de
48,9.Osdados sãobaseadosem
pesquisa com líderes do setor e
o resultado é considerado um
dosmais importantes parame-
dirasituaçãodaeconomiaame-
ricana.

OpresidenteBarackObama
afirmou que os números “são
outro importante sinal de que
caminhamos na direção corre-
taequeospassosdadosatéago-
raparatiraraeconomiadoabis-
mo estão funcionando”.

Oíndicedecontratosassina-
dos para a venda de casas da
Associação Nacional de Corre-
tores subiu 3,2% em julho, atin-
gindo 97,6 pontos, considerado
omaior nível desde de junhode
2007.Apesardosanúnciosposi-
tivosdeontem,nosEUA,oprin-
cipal problema continua sendo
o consumo. Mesmo a elevação
emjulhotemsidovistacomceti-
cismo, já que os incentivos do
governo–quedevemacabarno
longo prazo – foram os respon-
sáveis pela alta. Odesemprego,
atualmente em 9,4%, deve, nos
próximosmeses,segundoprevi-
são do próprio governo, ultra-
passar os dois dígitos, manten-
do baixo o índice de confiança
do consumidor.

Oatividadenosetormanufa-
tureiro da zona do euro con-
traiu-se emagosto emritmo in-
ferior ao previsto, aproximan-
do-sedamarcadaestabilidade.
O índiceMarkit subiupara 48,2
na leitura final de agosto, con-
tra 46,3 em julho. ● COMREUTERS

FRASES

ED FERREIRA/AE

Somente vendas
externas para a
Ásia registraram
crescimento
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GENEBRA

A taxa de desemprego na zona
doeurocontinuasubindoeatin-
giuamaiortaxanosúltimosdez
anos, superando a marca de 15
milhões de pessoas sem traba-
lho em julho. Dados divulgados
ontempela ComissãoEuropeia
indicamque 9,5%dapopulação
ativadaregiãoestãosemtraba-
lho. Há um ano, a taxa era de
6,9%. Esse é o pior resultado
desdemaio de 1999.

Depois que o temor de uma
deflação começou a recuar e a
confiança dos consumidores
voltou a subir, os números do
desempregolembramqueacri-
se não acabou e que pode ser
aindamuitocedoparacomemo-
rar.De junhopara julho, omer-
cadode trabalhona zonado eu-
rorecebeu167milnovosdesem-
pregados. Se os 27 países da
UniãoEuropeia foremconside-
rados, a alta é de 225 mil novos
desempregados. Ao todo, são
21,7milhõesdepessoassemtra-
balho em todo o bloco.

Mais uma vez, a pior taxa é
da Espanha, com 18,5% de de-
sempregados. A melhor situa-
ção é daHolanda, de 3,4%.●
JAMIL CHADE
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Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 2 set. 2009, Economia & Negócios, online.




