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A lista final com os produtos que o Brasil deverá utilizar na retaliação contra os Estados Unidos 
(pelos subsídios dados aos produtores norte-americanos de algodão) deverá sair no próximo 
dia 15 deste mês. Segundo o secretário de comércio exterior do Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio exterior (Mdic), Welber Barral alguns itens da lista 
preliminar estão certos que não irão entrar, como a soda cáustica e matérias primas do setor 
têxtil, como o próprio algodão. 
 
O primeiro passo para aplicar taxas aos produtos norte-americanos foi dado pelo governo no 
último mês, com a publicação de uma lista preliminar de 222 produtos que poderão sofrer 
sanções, como a elevação em até 100 pontos percentuais da alíquota do Imposto de 
Importação. O Brasil compra dos Estados Unidos um volume total de US$ 2,7 bilhões por ano 
nesses itens, mas a medida só pode alcançar até US$ 450 milhões. 
 
A Organização Mundial de Comércio (OMC) deu ganho de causa aos brasileiros. E o prazo para 
que os Estados Unidos acabassem com seus subsídios terminou em setembro de 2005. Como 
os estímulos continuam, a OMC permitiu que o Brasil faça retaliações no valor de até US$ 900 
milhões. Metade desse valor será aplicada em medidas contra produtos e a outra metade deve 
vir na forma de empecilhos à importação de serviços e na propriedade industrial, como 
quebras de patentes de medicamentos. 
 
De acordo com a secretária executiva da Camex, Lytha Spíndola, o governo colocará a medida 
em prática no início do ano que vem. 
 
"Nos preparamos para começar a retaliação em janeiro de 2010", afirmou a secretária. 
 
De acordo com Lytha, a lista foi elaborada considerando o critério de concentração em poucos 
itens de alto valor de forma que não fossem incluídos insumos ou bens de capital ou produtos 
não fabricados no Mercosul. 
 
"Na lista preliminar existem produtos como óculos que não importamos dos Estados Unidos e 
sim da China, outros como agulha, móveis de plástico são fabricados aqui no Brasil, então não 
tem cabimento, deveria ser feita uma lista real, e não um fingimento para os empresários 
brasileiros, uma pré-lista fabricada para não ter o efeito proposto", afirmou Roberto Segatto, 
presidente da Associação Brasileira de Comércio Exterior (Abracex). 
 
Na lista há itens como automóveis, trigo, soda cáustica, medicamentos, químicos, têxteis, 
telefones e eletroeletrônicos. O Ministério da Saúde quer que os outros US$ 450 milhões sejam 
usados na quebra de patentes de medicamentos. Para que isso ocorra, entretanto, é preciso 
aprovar uma nova legislação autorizando essa "retaliação cruzada" e aguardar a autorização 
da OMC. 
 
"Iremos fazer uso da quebra de patentes de medicamentos e outras propriedades intelectuais, 
caso a OMC nos autorize fazê-lo, caso contrário usaremos somente a taxação aos produtos 
escolhidos na lista final". 
 
Para Paulo Camurugi, presidente da Associação das empresas de comércio internacional (Aeci), 
a autorização da OMC irá beneficiar principalmente o setor de agronegócios. 
 
"Acredito que teremos um aumento de 10% para as vendas e também 10% para as 
importações dos produtos americanos", afirmou Camurugi. 
 
"Tivemos a preocupação de não dar um tiro no pé. Em jogo há US$ 1 bilhão", afirmou o 
ministro do Desenvolvimento Miguel Jorge. "Nossa preocupação foi sobretaxar algo que não 
prejudique a indústria nacional", completa. 
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Segundo Barral, os empresários puderam opinar sobre os produtos que poderiam prejudicar 
suas produções e com isso, esses produtos determinados seriam retirados da lista, ou 
informados outro país para aquisição. 
 
"Muitos empresários opinaram, contudo, alguns setores não reclamaram e alguns produtos não 
tiveram nenhuma opinião, por isso, quando sair a lista final, no dia 15, e houver o início da 
retaliação, podemos ter algum imprevisto com algum setor ou produto, mas como somos 
`mandantes' poderemos retirar o produto imediatamente e colocar outro no lugar", disse 
Barral.  
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