
Governo reage a protecionismo argentino
Negociadores pedem redução de barreiras que afetam mais de 400 produtos

Em queda há 5 anos seguidos, setor
prevê alta da produção neste ano

EUA ameaçam retaliar o Brasil
se forem punidos por subsídios

China abre queixa na OMC
contra barreiras a sapatos

Indústria do calçado
aposta em retomada

DISPUTA NA OMC

Disputa com a UE é mais uma na lista de embates
comerciais entre vários países, com pedido de retaliação

Thomas Shannon
Embaixador dos
Estados Unidos
no Brasil
“O governo dos Estados
Unidos e o governo
do Brasil já disseram
claramente que
gostariam de encontrar
uma solução que
evite a necessidade de
retaliação. Porque
a retaliação sempre
provoca uma
contrarretaliação”

Brasil ganhou da OMC o direito de retaliar os americanos por causa de subsídios aos produtores de algodão

Jamil Chade
CORRESPONDENTE
GENEBRA

O crescimento tímido de algu-
mas das principais economias
do mundo e a pressão de sindi-
catostêm levado governosafa-
zer ameaças e abrir queixas na
Organização Mundial do Co-
mércio (OMC). Ontem, foi a
vez da China abrir mais uma
disputa comercial contra a
União Européia (UE). Desta
vez, o motivo é o comércio de
sapatose, ironicamente,os chi-
neses têm o apoio de alguns
dosmaiores fabricantes de cal-
çados da Europa, como Adidas
e Puma.

Nesta semana, o Vietnã
abriuumcaso contraas barrei-
rasamericanas, enquantoaEu-
ropa anunciou retaliações con-
tra os Estados Unidos. Já Bra-
sil, Austráliae Tailândia amea-
çaram iniciar um caso contra a
Europa na área agrícola.

Segundo a OMC, o fluxo de
exportações voltou a crescer
em 2010, mas em um ritmo ain-
da insuficiente para compen-
sar as perdas de 2009, o pior
ano em sete décadas. Além dis-
so, o fim da recessão não repre-
sentou o fim dos problemas so-
ciais. Em muitos países, o de-
semprego continua a subir e,
juntocomisso,apressãodesin-
dicatos sobre governos para

quemedidas protecionistasse-
jamadotadasepara queas bar-
reiras existentes não sejam re-
tiradas.

Ontem, aChina acusou a UE
de manter barreiras que te-
riam de ser desmanteladas. A
Europacolocouem2006 sobre-
taxas contra as importações
chinesas, alegando que Pe-
quim estava vendendo seus sa-
patos com preços injustos. A
taxa de 16,5% tinha como meta
frear a onda de importações

chinesas. Em janeiro, porém, a
UE decidiu prolongar a taxa.

TESTE
A UE alegou ontem que os chi-
neses continuam a vender seus
produtos com preços abaixo
dosníveisdemercadoe,portan-
to, o dumping continua ocor-
rendo. Para Pequim, porém, o
argumento é de que a indústria
europeiaquercontinuaraman-
ter a proteção, principalmente
os calçados italianos. Como re-

taliação,aChinadecidiuado-
tar barreiras ao setor side-
rúrgico europeu.

O caso acaba sendo um
teste para o compromisso
da UE com o livre comércio,
defendido de forma repeti-
daporlíderes,masnemsem-
pre aplicado diante da crise.
Grandes multinacionais eu-
ropeias que já se mudaram
para a Ásia, como Adidas e
Puma, deixaram claro que
eram contra a barreira, ale-
gando que suas próprias ex-
portações seriam afetadas.

Mas o lobby de pequenas
empresas na Itália e Espa-
nha convenceu a Comissão
Europeiaamanterasbarrei-
ras. O argumento dessas
companhiaséde queempre-
gos estão ameaçados se os
sapatos chineses continua-
rem entrando na UE. Hoje,
30% do mercado europeu já
é ocupado pelos chineses.

Sem um acordo comer-
cial amplo e diante de pres-
sões políticas, os governos
vêm adotando medidas le-
gaisparadefender seusinte-
resses. Em apenas uma se-
mana, foram pelo menos
quatro casos importantes.
Em mais um claro sinal da
deterioração nas relações
entre a Europa e a adminis-
tração de Barack Obama,
Bruxelas anunciou que quer
retaliar bens americanos
em US$ 311 milhões por cau-
sa de barreiras impostas so-
bre produtos siderúrgicos
para entrar no mercado dos
Estados Unidos.

OVietnãabriuumproces-
socontrabarreirasamerica-
nas no setor da pesca, en-
quanto Brasil, Tailândia e
Austrália ameaçaram os eu-
ropeus por causa de subsí-
dios no setor do açúcar. ●

INÍCIODURO–NovoembaixadoramericanoThomasShanon fezalertaaogovernobrasileiroapós cerimôniadeentregadecredenciais
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O governo brasileiro deixou de
lado a costumeira condescen-
dência dos últimos anos e exi-
biuontemmaiorfirmezaperan-
te a Argentina nas negociações
sobre os conflitos comerciais.
Os representantes brasileiros,
numa reunião na Secretaria de
IndústriaemBuenosAires,dei-
xaram claro que é necessária
uma redução significativa do
número de medidas protecio-
nistas aplicadas desde 2008 pe-
logovernoda presidenteCristi-
na Kirchner contra a entrada
de produtos brasileiros.

Os representantes argenti-
nos, sem contar mais com o ar-
gumento de que o setor indus-
trial local estásobforte pressão
da crise mundial, admitiram
que os setores sob proteção se-
rão “reavaliados” para proce-

der com uma eventual redução
do número das barreiras, basi-
camente as licenças não auto-
máticas, que afetam mais de
400 produtos brasileiros.

“Há uma forma de manter as
licenças não automáticas, em-
bora flexibilizando-as”, argu-
mentou o secretário de Indús-
tria da Argentina, Eduardo
Bianchi, em defesa das medi-
das. Ele, no entanto, disse que
não haverá “anúncios imedia-
tos” nessa área. “Mas vamos
analisar as possibilidades.” No
entanto, destacou que para isso
será necessário levar em conta
as“sensibilidades”deváriosse-
tores empresariais argentinos.

OsecretárioexecutivodoMi-
nistério do Desenvolvimento,
Indústria e Comércio Exterior
doBrasil, IvanRamalho,mante-
veoestilodiplomático.Mas,em-
bora falando suavemente, ata-
cou o protecionismo argentino:
“Nossa posição é a de reduzir o

número de produtos sujeitos a
licenças não automáticas. As li-
cençascriamumtipodeinsegu-
rança para o importador (ar-
gentino) e seu fornecedor (bra-
sileiro)”.

Ramalho destacou que 2010
seapresentacomoumano“mui-
to bom” para essa redução, já
que a economia argentina mos-
tra recuperação, o que permiti-
ria reduzir as “sensibilidades”.
“Além disso, o comércio entre o
Brasil e a Argentina está se re-
cuperando deforma significati-
va, após grande queda no ano
passado.Sóemjaneiroasexpor-
tações argentinas para o Brasil

cresceram 50% E as exporta-
ções brasileiras para a Argenti-
na também aumentaram 50%”,
disse Ramalho.

Entre os setores argentinos
com “sensibilidades” estão as
empresas de máquinas agríco-
las, televisores, aparelhos de ar
condicionado, motocicletas e
material elétrico. Além desses,
tambémsãoconsiderados“sen-
síveis” os setores de baterias,
calçados, freios, embreagens,
móveis de madeira e papel.

A consultoria Abeceb afirma
que as barreiras prejudicam
17,3% dos produtos brasileiros
exportados para a Argentina.
Dessas, 9,9% são licenças não
automáticas. Segundo fontes
do Itamaraty, as barreiras ar-
gentinasafetamde14%a15%do
comércio brasileiro. No entan-
to, para a presidente Cristina,
as barreiras não atingem mais
de 7% das vendas brasileiras no
mercado argentino. ●

Denise Chrispim Marin
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Três horas depois de apresen-
tar ao governo brasileiro as
suas credenciais de embaixa-
dor dos Estados Unidos no Bra-
sil, Thomas Shannon indicou à
imprensa que seu país está
pronto para contrarretaliar
produtos brasileiros. A hipóte-
se será considerada por Wa-
shington no caso de o governo
brasileiro aplicar sanções so-
bre bens americanos e proprie-
dadeintelectualautorizadaspe-
la Organização Mundial do Co-
mércio (OMC).

ApossibilidadedeoBrasilre-
taliar os Estados Unidos foi o
resultado da condenação dos
subsídios concedidos pela Casa
Branca à produção e exporta-
ção de algodão, ao final de uma
controvérsia emblemática que
se desenrolou por sete anos na
entidade reguladora do comér-
cio internacional.

“O governo dos Estados Uni-
dos e o governo do Brasil já dis-
seram claramente que gosta-
riam de encontrar uma solução
que evite a necessidade retalia-
ção. Porque a retaliação sem-
pre provoca uma contrarreta-
liação”, afirmou Shannon.

Asolução,nessecaso,dizres-
peito ao resultado final de uma
negociação que vem sendo tra-
vada entre o Ministério das Re-
laçõesExterioresdoBrasil (Ita-
maraty) e a Representação dos
Estados Unidos para o Comér-
cio (USTR).

O governo brasileiro exige a
eliminaçãodetodososmecanis-
mosdesubsídiocondenadospe-
la Organização Mundial do Co-
mércio para que a retaliação
não seja aplicada. A proposta
americana,entretanto, envolve
apenas uma redução nos valo-
res, fato que permitiria ao Bra-
silmanterassançõesapenasso-
bre os produtos. A própria

OMCdesautorizariaogover-
no brasileiro a aplicar as me-
didassobrepropriedadeinte-
lectual.

LISTA DE PRODUTOS
No próximo dia 9, os minis-
tros que compõem a Câmara
de Comércio Exterior (Ca-
mex) brasileira deverão con-
cluir, finalmente – após me-
ses de consultas às empresá-
rios –, a lista de produtos
americanos e decidir sobre
as medidas relativas a pro-
priedade intelectual que vão
compor o conjunto das reta-
liações. Conforme o calendá-
rio brasileiro, que já está
atrasado em um mês, as san-
çõesserãoregistradasemse-
guida na Organização Mun-
dial do Comércio.

O valor total da penalida-
de poderá alcançar US$
829,3 milhões, dos quais US$
530milhões corresponderão
ao comércio de bens. Os US$
299,3 milhões restantes se-
rão aplicados sobre proprie-
dade intelectual. Nesse caso,
a Camex deverá decidir-se
por quatro possíveis medi-
das: a suspensão do direito
de propriedade intelectual
(patentes, marcas e copy-
right) detidas por empresas
americanas, a imposição de
uma taxa sobre as remessas
de royalties para os Estados
Unidos, a suspensão do en-
vio do royalty e a permissão
para a importação de medi-
camentos cujas patentes se-
jam americanas. ●

‘Comércio
entre Brasil e
Argentina está
se recuperando’

BARREIRA–Europa impôssobretaxade16,5%aosapatochinês

Jacqueline Farid
RIO

A indústria calçadista brasilei-
ra, em queda de produção há
cinco anos consecutivos, deve-
rá reverter o sinal negativo em
2010, segundo a expectativa de
executivos do setor. Medidas
governamentais para limitar a
importação de calçados da Chi-
na e o aquecimento do mercado
interno tiveram efeitos sobre o
desempenho do segmento já no
quarto trimestre de 2009.

Após uma queda de 15,7% na
produção no primeiro semes-
treeumrecuode8,5%notercei-
ro trimestre de 2009, a produ-
ção calçadista aumentou 11,5%
no quarto trimestre, pelos da-
dos do IBGE. Segundo o diretor
executivo da Associação Brasi-
leira das Indústrias de Calça-
dos (Abicalçados), Heitor
Klein,areaçãodosetorrefletea
expansão do mercado domésti-
coe,sobretudo, amedidaprovi-
sória de antidumping editada
pelo governo federal em setem-
bro de 2009, que passou a nive-
lar em US$ 12,47 o par de calça-
dos procedente da China.

Segundo dados da Abicalça-
dos,comamedida,queKleines-
pera tornar-se definitiva a par-
tir da semana que vem, em
2009 foram importados 9 mi-
lhões de pares a menos, no ano
passado, do que no ano ante-

rior. Em 2008, foram importa-
dospeloPaís, sobretudodaChi-
na, 39 milhões de pares, ante 30
milhões no ano que passou.

De acordo com Klein, com a
redução das importações o em-
pregovoltouasubir.Dadostam-
bémapresentadosporeleapon-
tam aumento de 4% no número
de vagas na indústria de calça-
dos no ano passado, ante 2008.
Segundo o executivo, o merca-
do interno, destino de 75% dos
calçados produzidos no País,
tem ajudado bastante na recu-
peração do setor, sobretudo
com os produtos nacionais to-
mando espaço dos importados.
“A venda de calçados depende
de renda e o aumento da massa
salarial impulsiona o setor.”

Apesardootimismocomode-
sempenhodasvendasnomerca-
do interno em 2010, Klein acre-
dita em prosseguimento das di-
ficuldadesno mercadoexterno.
Segundo ele, as exportações do
setor caíram 28% no ano passa-
doante2008,por causadavalo-
rização do real e da retração da
demanda mundial. ●

FRASE

Ministros devem
concluir no dia 9
lista de produtos
americanos
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Mercado interno
tem ajudado a
recuperar o setor,
diz Heitor Klein
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